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وزیر امور خارجه ایران در مقاله اى که در یک ســایت 
عربى منتشــر شــد از آمادگى ایران براى همکارى با 
کشورهاى منطقه در راستاى مبارزه با تروریسم خبر داد.

به گزارش مهر، محمد جواد ظریــف وزیر امور خارجه 
کشــورمان در مقاله اى که در العربى الجدید منتشر شد 
اظهار داشــت: ما آماده همکارى با کشــورهاى منطقه 

هستیم.
وى با بیان این مطلب افزود: ایران امیدوار است تمامى 
کشــورهاى پایبند به صلح و همکارى بیــن المللى و 
نیز کشورهاى منطقه و همســایه در برابر سناریوهاى 
خطرناکى که به فجایع انســانى در منطقه و تشدید آن 

منجر مى شود، ایستادگى کنند.
در این مقاله آمده است: برخى حکومت ها در منطقه طى 
سال هاى اخیر با سیاســت هاى خود و حمایت از افکار 
افراطى و مشوش کردن چهره اسالم، منطقه را به سوى 

بى ثباتى سوق دادند. 
وى اظهار داشت: جمهورى اسالمى ایران همواره آماده 
گفتگوهاى سازنده است و دولت روحانى که پیش از این 
طرح جهان عارى از خشونت و پروژه حل بحران سوریه 
متشکل از 4 بند و برگزارى همایش گفتگوى منطقه اى 
را ارائه داده بود، همچنان خود را پایبنــد به این افکار و 

پروژه ها مى بیند.

وزیر کشــور با اعالم نتیجه نهایى انتخابات ریاســت 
جمهورى گفت: حســن روحانى با کســب 57 درصد

 آرا ء مجددا رئیس جمهور ایران شد.
به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانى فضلى ســاعت 14 
دیروز در نشســت خبرى نتایج نهایى دوازدهمین دوره 

انتخابات ریاست جمهورى را اعالم کرد.
وى گفت: خداوند را شکر مى کنیم بخاطر نعمت مردم 
انقالبى مومن و خوب و هزاران بار شــاکر هستیم براى 

مردم ساالرى حاکم بر جمهورى اسالمى.
وزیر کشور افزود: خوشــحالم اعالم کنم انتخابات را با 
امنیت کامل و با شور و نشاط در پاى صندوق راى به همه 

جهانیان نشــان دادیم و امروز پیروزى مردم ایران را به 
گوش جهانیان برسانیم.

وى گفت: از  41 میلیون و 220 هزار و 131  راى ماخوذه، 
حسن روحانى با کسب 23 میلیون و 549 هزار و 16 راى 

و با اختصاص 57 درصد آراء رئیس جمهور ایران شد.
وزیر کشور ادامه داد: همچنین براساس این آراء  ابراهیم 
رئیســى  15  میلیون و 786 هــزار و   449 راى  یعنى 
38.5 درصد آراء را به خود اختصاص داد. ســیدمصطفى 
میرســلیم  نیز با کســب 478215 راى و سیدمصطفى 
هاشمى طباء با کسب 219450 راى در رتبه هاى بعدى

 قرار گرفتند.

آماده همکارى براى مبارزه 
با تروریسم هستیم

روحانى
23/500/000

کاش ایرانى بودم
  ایرنا | چند روز پیش، جوان افغان سبزى فروش 
کنار خیابان فلســطین تهران سفره گسترده و عکس 
یک نامزد انتخابات را روى بســته هاى سبزى قرار 
داده بود. خبرنگارى از او سئوال کرد: به این نامزد رأى
 مى دهى؟ و او گفـت: اگر شناسنامه ایرانى داشتم حتمًا 
به او رأى مى دادم. پدرم 40 سال پیش به ایران آمد و من 
متولد ایرانم .همینجا مدرسه رفتم برگه اقامت دارم اما 
شناسنامه ایرانى ندارم. این روزها که شور انتخابات را
 مى بینم آرزو مى کنم: کاش ایرانــى بودم. خبرنگار 
پرسید: دلت نمى خواست مثًال آمریکایى یا فرانسوى 
بودى؟ جواب داد: نه! ایران بهشــت است. آنها کشور 
تمیزتــر و ثروتمندترى دارند امــا مردمى مثل مردم 

ایران ندارند.

چرا نتایج اولیه 
دیر اعالم شد؟

صبح دیروز و به رغم گذشــت    عصر ایران|
چندین ساعت از آغاز شمارش آراء انتخابات ریاست 
جمهورى و مشــخص شــدن نتیجه، وزارت کشور 
حتى نتایج اولیه را نیز اعالم نکرد. این در حالى است 
که تمام گزارش هاى غیر رســمى و اطالعاتى که 
خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات کشور کسب کرده 
بودند، حاکى از پیروزى حســن روحانى در انتخابات 
بود. شــبکه خبر نیز دیروز صبح بیش از یک ساعت 
زیرنویس کرده بود: «اعالم نتایــج اولیه تا دقایقى 
دیگر» اما خبرى نمى شــد! براى پى بردن به دلیل 
این تأخیر، پیگیرى ها نشان داد که وزارت کشور نتایج 
را آماده کرده و براى اعالم آن، منتظر تأیید شوراى 
نگهبان بود. بالفاصله بعد از اعالم نتایج اولیه در حدود 
ساعت 9 صبح دیروز، سخنگوى ستاد انتخابات کشور 
هم ضمن تأیید این موضوع گفت که یکى از دالیل 
تأخیر در اعالم نتایج انتخابات تطبیق صورت جلسات 

نمایندگان نامزدها با شوراى نگهبان بوده است. 

آقامیرسلیم
 از روحانى باالتر است!

دیروز صبــح که خبــر اولیه     خبر آنالین |
شمارش آراء نتایج انتخابات ریاست جمهورى اعالم 
شد، شبکه خبر در تصویر حاشیه اى خود، نامزدها را به 
ترتیب آراء نشان نداد. این در حالى بود که آقامیرسیلم 
و هاشــمى طبا با اختالف زیاد در رتبه هاى ســوم و 
چهارم بودند. اما تصویر حاشــیه شبکه خبر، تصویر 
میرسلیم را باالتر نشان داد که شاید با توجیه ترتیب 
اسامى بر اساس حروف الفبا باشد اما مخاطب را دچار 
اشتباه مى کرد. در ادوار گذشــته نامزدها به ترتیب 
کسب آراء در صفحات تلویزیون نشان داده مى شدند 

نه به ترتیب حروف الفبا.

ابتذال تتلو!
  آفتاب| پیام فضلى نژاد عضو ارشد مؤسسه 
کیهان درباره نتیجه انتخابات توئیتى را منتشــر کرد 
که در آن به علت رأى نیاوردن ابراهیم رئیسى اشاره 
شده بود. فضلى نژاد نوشت:« دور از انتظار نبود: رأى 
قالیباف جذب نشد، ابتذال تتلو فاجعه آفرید و انرژى 
جنبش در دو روز آخر هدر رفت، میرسلیم کنار نرفت و 

... یک اوج و فرود سریع!»

جاى خالى هاشمى
 احساس مى شود

  ایسنا| سید حســن خمینى در پیام تبریکى 
یادآورشد:پس از حماسه 29 اردیبهشت، جاى خالى آقاى 
هاشمى احساس مى شود. در پیام یادگار امام راحل(ره) 
آمده است: «حضور حماســى و افتخار آفرین مردم، از 
انتخابات دیروز یک نقطه درخشان در تاریخ ایران ساخت. 
"دیروِز شما"،فرداى همه ایرانیان را رقم خواهد زد. جاى 
خالى آقاى هاشمى امروز بیشتر احساس مى شود ، َفِمْنُهم 
مَّن َقَضى نَْحَبُه َو ِمْنُهم مَّن َینَتِظُر...[از مؤمنان مردانى 
هستند که به پیمانى که با خدا بســته بودند وفا کردند]  
بعضى بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضى چشم به 

راهند [و هیچ پیمان خود دگرگون نکرده  اند. ]»

توئیتر

پایگاه اطالع رســانى فرارو دیروز یادداشــتى از یکى از 
مخاطبان خود که ساکن تهران است منتشر کرد که این 
رأى دهنده مدعى شده به دلیل اتمام ساعت رأى گیرى 
و بى اطالعى متولیان انتخابات نتوانســته رأى خود را به 

صندوق بیاندازد. بخش هایى از این یادداشت را بخوانید: 
امسال به دلیل حساسیت باال و دوقطبى شدن انتخابات 
میلم به حضور در انتخابات بیشتر بود چند هفته اى بود که 
منتظر روز رأى گیرى بودم، صبح روز رأى گیرى به اتفاق 
همسرم به مسجد محله مان  در منطقه پونک رفتیم،صف 
طوالنى را کــه بیرون مســجد دیدیم گفتــم اینها چه

 حوصله اى دارند، همیشه که انتخابات تا 11 شب تمدید 
مى شود، مى رویم در خنکى بعد از ظهر مى آییم و رفتیم، 
ساعت حوالى 18 برگشتیم به همان مسجد، هنوز بسیار 
شلوغ بود، نیم ساعتى در صف ایستادیم همسرم گرمازده 

شد به ناچار به خانه برگشتیم.

ساعت 20و 45 دقیقه دوباره برگشــتیم، صف به شکل 
عجیبى طویل تر شده بود به ناچار به دنبال شعبه اخذ رأى 
دیگر رفتیم و به چند منطقه که شنیده بودیم خلوت ترند سر 
زدیم هر جا مى رفتیم از قبلى شــلوغ تر بود، از روى اجبار 
خلوت ترین حوزه که مدرسه اى در انتهاى یک کوچه پرت 
بود را انتخاب کردیم و در صف ایستادیم، ساعت 21و 30 
دقیقه بود، متأسفانه حرکت صف بسیار کند بود به شکلى 
که تقریبًا ده دقیقه اى یکبار کمى بــه جلو مى رفتیم به 
میانه هاى صف که رسیدیم ســاعت 22و 50 دقیقه شده 
بود و خبر رسید که تعرفه تمام شده، درهاى مدرسه بسته 
شد، صداى مردمى که بیرون مانده بودند به خوبى شنید

ه مى شدکه به در مدرسه مى کوبیدند.
تقریباً نیمى از صف حوزه را ترك کردند. حوالى ساعت 23و 
35 دقیقه تعرفه رسید و صف دوباره راه افتاد درهمین حین 
ما از مسئول حوزه پرســیدیم اگر نوبت ما بعد از 12 برسد 

رأى مى گیرید که ایشان گفت طبق قانون هر کس داخل 
شعبه باشد مى گیریم، دقیقاً ساعت 12و4دقیقه نوبت ما شد 
در حالى که داشتیم شماره ملى هایمان را مى دادیم گفتند 
طبق قانون رأى بعد از 12 غیــر قانونى بوده و افرادى که 
رأیشان را داشتند مى نوشتند هم دیگر نتوانستند رأى دهند 

چه برسد به ما و خیل عظیم نفرات پشت سِر ما.

  عصر ایران| انتخابات ریاست جمهورى 1396، 
نه فقط انتخاب رئیس جمهور کشــور براى چهار سال 
آینده که انتخاب راه آینده کشور براى سالیان درازتر بود. 
در 29 اردیبهشت، عالوه بر رأى دهندگان همیشگى و 
رأى اولى ها ، بسیارى از کســانى که هیچگاه در سنت 
انتخاباتى ایران مشارکت نداشتند نیز پاى صندوق هاى 
رأى آمدند چرا که با تمام وجود دریافته بودند کشور به 
یک دو راهى تاریخى رسیده است و باید مشخص شود 
که قطار ایران بر روى کدام ریــل حرکت خواهد کرد. 
علت حساسیت مردم نیز کامًال مشخص بود. مردم در 
هشت ســال دولت احمدى نژاد، روش حکومتگرى نو 
اصولگرایان را دیده و آثارش را با تمام وجود لمس کرده 

بودند و هم در چهار سال گذشــته، دولت اعتدالگراى 
نزدیک به اصالحات را آزموده بودند.

29 اردیبهشــت، روز پاســخ به این ســئوال بود که از 
بین دو گزینه تجربه شــده کدام را براى آینده کشور و 
فرزندان تان مى پسندید؟ دو کاندیداى اصلى ( رئیسى 
و روحانى) هر کدام یکى از ایــن دو گزینه را نمایندگى

 مى کردند و مردم نشان دادند که کدام راه را مى پسندند: 
میانه روى، عقالنیــت، تدبیر، تعامل بــا جهان، حفظ 

حقوق بشر و توسعه فراگیر. 
اینــک اقلیت باید بــه راهى که اکثریــت تعیین کرده 
تمکین کند و اکثریت نیز در این مسیر، حقوق اقلیت را 

به رسمیت بشناسد.

احمدى نژاد و حمید بقایى در دقیقــه 90 رأى خود را در 
مسجد الحسین علیه السالم نارمک به صندوق انداختند 
محمود احمدى نژاد شبانه با حضور در پاى صندوق رأى 
در مسجد الحسین علیه الســالم نارمک، رأى خود را به 
صندوق انداخت. حمید بقایى هم اورا همراهى مى کرد. 
این در حالى است که او در ســاعت اصلى اخذ رأى پاى 
صندوق رأى نرفته بود.احمدى نژاد که در این انتخابات 
به همراه حمید بقایى نامزد شــده بود، توســط شوراى 

نگهبان ردصالحیت شد.پس از ردصالحیت احمدى نژاد 
رسانه ها و حامیان او در فضاى مجازى تمام تالش خود 
را براى جــدا کردن احمدى نژادى هــا از این انتخابات 
صورت دادند.  احمدى نژاد هم بارها با صدور اطالعیه و 
پر کردن ویدئوهایى اعالم کرد که از هیچ نامزدى حمایت 
نمــى کند. برخى گــزارش هــا ادعا مى کننــد حمید 
بقایى در برگــه رأى خود نــام احمدى نژاد را نوشــته 

است.

انتخابات ایران توجه رســانه هاى خارجى را چنان جلب 
کرد که از روز جمعه حضور پرشــور مردم در صف هاى 
رأى گیرى و پس از آن پیش بینى پیروز انتخابات، به تیتر 
اصلى بسیارى از این رسانه ها تبدیل شد. حضور مردم در 
پاى صندوق هاى رأى و شمارش آراء موضوعى بود که 
عالوه بر تمرکز خبرى خاص رسانه هاى داخلى و مردم، 

توجه رسانه هاى خارجى را نیز به خود جلب کرده است.
روزنامه «گاردین» در گزارشــى از انتخابات ریاســت 
جمهورى کشورمان نوشت: علیرغم رقابت بسیار سخت، 
میلیون ها ایرانى پاى صندوق هاى رأى حاضر شــدند. 
براساس این گزارش، نتیجه انتخابات به علت مشارکت 
باالى مردم با تأخیر اعالم شد. این نشــریه با اشاره به 
حضور رهبر انقالب در ســاعت 8 صبح براى شرکت در 
انتخابات، نوشــت که رهبرى ایــران 56 میلیون واجد 
شرایط ایرانى براى شــرکت در انتخابات را به مشارکت 

هرچه سریع تر در انتخابات تشویق کرد.
حضور مردم در صف هــاى طوالنى در واقــع به تیتر 
مشترك بسیارى از رســانه هاى خارجى تبدیل شد، تا 
جایى که خبرگزارى «آسوشیتدپرس» نوشت میلیون ها 
ایرانى تا آخرین ســاعات روز جمعه در رأى گیرى براى 
انتخاب رئیس جمهور کشورشان شــرکت کردند. این 
رسانه آمریکایى با اشــاره به اینکه این رأى گیرى اولین 
انتخابات از زمان حصول توافق هسته اى ایران با گروه 
1+5 بوده نوشت این انتخابات عده زیادى از مردم را به 
پاى صندوق هاى رأى کشاند به نحوى که برخى براى 
رأى دادن ساعت ها در صف ایســتادند.مقام هاى ایران 

دستکم سه بار رأى گیرى را در بیش از 63هزار مراکز اخذ 
رأى تمدید کردند.

خبرگزارى «رویترز» نیز نوشت مسئوالن ایرانى بعد از 
مشــارکت باالى مردم در انتخاباتى با رقابت تنگاتنگ، 
شمارش آراء را آغاز کردند.روزنامه هاى ایرانى از مشارکت 
مردم تقدیر کرده و تیترهایى ماننــد «پیروزى تاریخى 

براى ایرانیان» را انتخاب کردند.
شبکه خبرى «الجزیره» نیز مانند دیگر رسانه ها به صف 

طوالنى مردم براى رأى دادن اشاره کرده است.
روزنامه «یواس اى تودى» نوشته است: «در بیرون اماکن 
اخذ رأى در شــمال و غرب تهــران صف هاى طوالنى 
تشکیل شد.» همچنین روزنامه «نیویورك تایمز» نوشت: 
«ایرانى ها روز جمعه به انــدازه اى در مراکز رأى گیرى 
حاضر شدند که مقام هاى انتخاباتى، سه بار رأى گیرى 

را تمدید کردند.»
«لس آنجلس تایمز» نیز نوشت صف هاى طوالنى رأى 
و تمدید چندباره مهلت رأى دهى نشــان مى دهد که ما 
باید منتظر اعالم آمار مشــارکت کم نظیــر ایرانیان در 
انتخابات باشیم.شبکه تلویزیونى CNN آمریکا هم با 
استقرار دو تیم خبرنگارى در تهران در گزارش هاى خود 
حضور مردم درحوزه هاى رأى گیرى را ستودنى خواند. 
یکى از خبرنگاران CNN از حسینیه ارشاد گزارش داد: 
مى توان این انتخابات را به عنوان یک همه پرسى درباره 
توافق هسته اى دانست که یکى از نامزدها آن را فرصتى 
براى پیروز شدن در این انتخابات مى داند و براى دیگرى 

اینگونه نیست.

پوشش گسترده رسانه هاى خارجى از انتخابات روز جمعه در ایران
حماسه ایرانیان در صدر اخبار جهان

احمدى نژاد شبانه رأى داد!

داستان رأى دادن من

پیامى رساتر از این؟!

در پى حضور پر شکوه و حماســى مردم در دوازدهمین 
دوره انتخابــات ریاســت جمهــورى و پنجمین دوره 
انتخابــات شــوراهاى اســالمى شــهر و روســتا، 
حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى 
پیام تشــکر و قدردانى صادر و بر نــکات مهمى تأکید 

کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى مقام معظم رهبرى، متن 

پیام رهبر انقالب اسالمى به این شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحیم

ملت عزیز ایران
جشن حماسى انتخابات دیروز،  بار دیگر گوهر درخشاِن 
عزم و اراده  ملى را در برابر چشم جهانیان به جلوه آورد. 
مشارکت گسترده و پرشور شــما و هجوم مشتاقانه به 
مراکز رأى گیرى و تشــکیل صفهــاى طوالنى براى 
رســیدن به صندوق هاى رأى در همه جاى کشور و از 
همه  قشرهاى اجتماعى، نشــانه  اى آشکار از استحکام 
پایه هاى مردم ساالرى اســالمى و دلبستگى همگانى 
به این موهبت بزرگ پروردگار بــود و ایران و ایرانى را 
در آزموِن میدان عمل، سرافراز و روسفید کرد. دیروز با 
این حضور متراکم و افکندن بیش از چهل میلیون برگه  
رأى در صندوق ها، نصاب تازه ایى در انتخابات ریاست 
جمهورى پدید آمد و پیشــرفت روزافــزون ملت ایران 
را در عرصه  حضور و بروز قدرتمندانه نشــان داد. ایران 
اســالمى بار دیگر بدخواهان و کین ورزان و حسودان 
را عقب نشانید و دل دوســتان و تحسین کنندگان خود 
را لبریز از شــادى و افتخار کرد. پیروز انتخابات دیروز، 
شــما مردم ایرانید و نظام جمهورى اسالمى است که 
به رغم توطئه و تالش دشــمنان، توانسته است اعتماد 
این ملت بزرگ را به طور فزاینده جلب کند و در هر دوره 
درخشش تازه ئى نشان دهد. آزمون برجسته  دیروز تنها 

مشارکت گسترده نبود، آرامش و متانت و نجابت شرکت 
کنندگان که امنیت انتخابات را تضمین کرد، نیز بخش 
مهمى از این آزمون خیره کننده بود. همه  قشرها، همه  
سلیقه ها، همه  گرایشهاى سیاسى در کنار هم به صحنه 
آمدند و دوشادوش یکدیگر به نظام جمهورى اسالمى 

رأى دادند.
اینجانب با خشــوع در برابر خداى بزرگ، جبهه  سپاس 
بر خاك میســایم و لطف و رحمت و پاداش شایســته 
بــراى ملت ایــران مســئلت مى نمایم و به پیشــگاه 

حضــرت بقیۀا ...االعظم ارواحنا فداه عرض ســالم و 
اخالص مى کنم و نکاتى چند را متذکر مى شوم:

1ـ به مردم عزیز عرض مى کنم خــداى را بر موفقیت 
در برگزارى انتخابات شــکر گزارید و پــس از التهاِب 
روزها و هفته هاى پیش از انتخابــات، اکنون به اتحاد 
و اتفاق عمومى بیاندیشید که بى شک یک عامل مهم 
اســتحکام و اقتدار ملى اســت. همه در زیر سایه  نظام 
جمهورى اســالمى و فرزندان این میهِن ســرافرازید، 
بکوشید تا ســهم خود از وظیفه  پیشبرد کشور به سمت 

هدفهاى بزرگ را بشناسید و دنبال کنید. برآمدن همه  
آرزوهاى ملى در گرو چنین اندیشــیدن و چنین عمل 

کردن است.
2ـ به رئیس جمهور محترم و همه  کسانى که در دولت 
آینده شرکت خواهند داشت ســفارش و تأکید مى کنم 
که کار و تالش پرانگیزه و اندیشــیده و جوانانه را براى 
برطرف کردن مشکالت کشور در پیش گیرند و لحظه اى 
از این خط مســتقیم غفلت نکنند. رعایت قشــرهاى 
ضعیف، توجه به روستاها و مناطق فقیر، در نظر گرفتن 

اولویتها، برخورد با فساد و با آسیبهاى اجتماعى ، باید در 
صدر برنامه ها قرار گیرد.

3ـ عــزت ملّــى و رعایــت حکمــت در ارتباطــات 
جهانــى و اهتمــام بــه اقتــدار بین المللــى نیــز از 
جملــه  اولویتهــاى مدیریــت انقالبــى و اســالمى 

است.
4ـ الزم مــى دانــم از یکایک آحاد شــرکت کننده در 
انتخابات و نیز کسانى که در ترغیب آنان به این وظیفه 
نقش آفریدند تشــکر کنم، بویژه مراجع معظم و علماء 
اعالم و نخبگان دانشــگاهى و سیاســى و فرهنگى و 

هنرى.
5ـ  الزم مى دانم از حضرات نامزدهاى ریاست جمهورى 
نیز که در این روشنگرى و شــورآفرینى براى انتخابات 

تأثیر جّدى بر جاى نهادند تشکر کنم.
6ـ الزم مــى دانم از همه  دســت انــدرکاران اجراء و 
نظارت انتخابات ریاســت جمهورى و نیــز انتخابات 
شوراهاى شــهر و روســتا که متحمل زحمات طاقت 
فرســا شــدند تشــکر کنم.7ـ الزم میدانم از حافظان 
امنیت انتخابات و نیز از رسانه ملّى که انتخابات پرشور، 
مرهون تالش شــبانه روزى و هنرمندانه  آنان اســت

 سپاسگزارى کنم.
8ـ  در پایــان، خود و همگان را به تقــوا و تالش در راه 
وظیفه  الهى و اجتماعى و پایبندى به مسیر انقالب که 
میراث ارزشمند امام خمینى بزرگ و شهداى گرانمایه 
است دعوت مى کنم و شادى روح و علو درجات آنان را 

از خداوند متعال مسالت مى نمایم.

والسالم علیکم و رحمۀا...
سّیدعلى خامنه اى
سى ام / اردیبهشت ماه / 1396

در پیامى به مناسبت انتخابات 29 اردیبهشت اعالم شد

تشکر رهبر معظم انقالب از حضور  مردم در انتخابات
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حقوق اردیبهشــت ماه تمامى بازنشســتگان کشورى به 
حسابشان واریز شد. مدیرکل امور مالى صندوق بازنشستگى 
کشورى گفت: با تأمین اعتبار صورت گرفته، حقوق، حق 
عائله مندى و اوالد اردیبهشــت ماه تمامى بازنشستگان 
کشورى به حساب این افراد واریز شد و قابل برداشت است.

وى تأکید کرد: حق عائله مندى و اوالد کلیه بازنشستگان 
و موظفین تحت پوشش صندوق بازنشستگى کشورى با 
اعمال ضریب جدید سال 96، به همراه حقوق اردیبهشت 
ماه پرداخت شده است.حسین بخشى زاده با اشاره به اینکه 
حقوق همه بازنشستگان کشــورى از فروردین امسال 10 
درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: عالوه بر 10 درصد 

افزایش حقوق که اندکى بیش از تورم اعمال شــده است، 
با تخصیص 2400 میلیارد تومان از ســوى دولت یازدهم 
و اختصاص یک ردیف بودجه در بحــث افزایش پلکانى 
و همسان ســازِى حقوق، بازنشستگان کشــورى که زیر
 دو میلیون و صد هزار تومان دریافت مــى کردند به طور 
میانگین 20 درصد افزایش حقوق داشتند.مدیرکل امور مالى 
صندوق بازنشستگى کشورى همچنین یادآور شد: با اجراى 
افزایش پلکانى و همسان سازى، کف حقوق بازنشستگان 
کشورى که با 30 سال سابقه بازنشسته شده اند، از 900 هزار 

تومان به یک میلیون و 150 هزار تومان افزایش یافت.

سرپرست روابط عمومى ســازمان حج و زیارت گفت: 
مرحله دوم ثبت نام کاروان هاى حج از روز شــنبه براى 
کسانى که به هر دلیلى تاکنون ثبت نام نکرده اند، آغاز 

شده است.
به گزارش جام جم آنالین از سازمان حج و زیارت حج 96، 
از 24 اردیبهشت تا روز پنج شــنبه ادامه داشت و مرحله 
دوم ثبت نام از روز شنبه 30 اردیبهشت براى کسانى که 

به هر دلیلى تاکنون ثبت نام نکرده اند، آغاز  شده است.
وى افزود: در مرحله اول ثبت نام تاکنون حدود 95 درصد 
واجدین شــرایط ثبت نام درکاروان مبادرت به ثبت نام 

کرده اند.

سرپرست روابط عمومى ســازمان حج و زیارت اعالم 
https:// کرد: هرکســى مى تواند با مراجعه به سامانه

haj.ir.haj96 یا مراجعه به دفاتر زیارتى محل ثبت نام 
کاروان ها نسبت به ثبت نام در کاروان هاى حج اقدام کند.
اســداللهى در پایان بیان کرد: اولویت هاى اعزام و ثبت 
نام مرحله اول حجاج، شــامل کســانى بود که تاپایان 
شهریور سال 85 ثبت نام کرده بودند اما از روز شنبه در 
صورت وجود ظرفیت خالى در کاروان هاى حج کسانى 
هم که تا پایان آبان ماه سال 85 در بانک ودیعه گذارى 
کرده اند، مى توانند براى نام نویسى در کاروان هاى حج 

سال جارى اقدام کنند.

آغاز مرحله دوم 
ثبت نام کاروان هاى حج 

واریز حقوق بازنشستگان با 
افزایش هاى انجام شده

دریاچه ارومیه
 7 سال دیگر زنده مى شود

نماینده مردم ارومیه در مجلس با تأکید بر توقف روند 
خشــکى دریاچه ارومیه با بیان اینکه احیاى دریاچه 
ارومیه نیازمند اقدامات وســیعى است تصریح کرد: 
دریاچه ارومیه که ظرف مدت 20 سال خشک شده 
را نمى توان طى دو ســال احیا کرد. بهادرى با بیان 
اینکه تراز اکولوژیــک دریاچه ارومیــه باید به رقم 
1274/1برســد، گفت: تراز اکولوژیک امروز دریاچه 
ارومیه  1270/95 است و  20 سانتیمتر نسبت به دو 
سال گذشته سطح آب افزایش یافته است اما سه متر 
و چند سانتیمتر ارتفاع آب دریاچه ارومیه کمبود دارد. 
ســید هادى بهادرى تصریح کرد: احیاى اکولوژیک 
دریاچه طبق برنامه ریزى ها حدود ده سال زمان الزم 
دارد از این برنامه سه ســال گذشته و با بودجه ریزى 
صحیح و عدم توقف پروژه ها ظرف هفت سال آینده 

به احیاى اکولوژیک خواهد رسید.

آغاز امتحانات نهایى
  از دوم خرداد

امتحانات نهایى دانش  آموزان سال سوم متوسطه و 
دوره پیش دانشگاهى از روز سه شنبه دوم خرداد 96 
آغاز و تا 25 خرداد ادامه دارد و امتحانات دانش آموزان 
سال سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهى به صورت 

نهایى برگزار مى شود. 
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش با اشاره 
به اینکه سئواالت امتحانات پایه دهم در خرداد 96 به 
صورت هماهنگ کشــورى برگزار نمى شود، گفت: 
طراحى ســئواالت امتحانى در پایــه دهم به عهده 
مدارس است. عبدالرسول عمادى افزود: یک هفته 
پس از پایان امتحانات نهایى، نتایج آن اعالم مى شود 
و طراحى ســئواالت امتحانى صرفــًا از کتاب هاى 

درسى است.

رونمایى
 از زیورآالت نفیس ترکمن 

چندین قطعه از زیورآالت نفیــس ترکمن از مخازن 
کاخ اختصاصى نیــاوران بیرون آورده شــد و براى 
نخستین بار در معرض دید عموم قرار گرفت. زیورآالت 
به نمایش درآمده در این نمایشــگاه شامل زیورهاى 
لباس، سر و پیشانى، مو، گوش، گردن و سینه، مچ دست، 
انگشت، کمر، ابزار کار زنان، کودکان و زیورهاى اسب 
هستند. نقوش زیورآالت ترکمن عمدتاً بر پایه نقوش 
هندسى مثل دایره، مثلث، مربع و مستطیل و همچنین 

طرح هاى گیاهى، حیوانى و تصاویر انتزاعى است.

طالق ها معوق شده اند
علیرضا شریفى یزدى جامعه شــناس با تأکید بر اینکه 
موضوع طالق همیشــه و در هر حالتى یک آســیب 
اجتماعى است، اظهار داشت: با توجه به وضعیت فرهنگى 
اجتماعى امروز و گذار جامعه از دوران ســنت به مدرن، 
همواره شاهد طالق هاى معوق هســتیم. این جامعه 
شناس با اشاره به تعریف طالق هاى معوق، توضیح داد:
 طالق هاى معوق طالق هایى هستند که بعد از گذشت 
چند سال از موعد طالق اتفاق افتاده و منجر به جدایى 
مى شوند، به طورى که سال ها قبل و با توجه به شرایط 
آن زمان موقیعت طالق براى افراد وجود نداشه و امروز 
به دلیل تغییر شــرایط اجتماعى و اقتصــادى به وقوع 

مى پیوندد.

18 دانشگاه ایرانى
 در جمع برترین ها

 (ISC) سرپرست پایگاه اســتنادى علوم جهان اسالم
گفت: در رتبه بندى الیدن در سال 2017 میالدى تعداد 
18 دانشگاه از جمهورى اســالمى ایران در جمع 902 
دانشــگاه برتر جهان قرار گرفتند. محمد جواد دهقانى 
با اعالم این خبر افزود: بررسى نظام رتبه بندى الیدن 
در سال2017 میالدى نشان مى دهد که  دانشگاه علوم 
پزشکى شیراز، علوم پزشکى  اصفهان، دانشگاه گیالن 
و دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران براى اولین بار در 

فهرست این نظام رتبه بندى قرار گرفتند.

چرك نویس

رئیــس اداره محیط زیســت شهرســتان فیروزکوه از 
تلف شدن یک توله پلنگ نر هفت ماهه براثر خونریزى 

داخلى و ضعف ناتوانى و گرسنگى خبر داد.
 محمد فریــدى اظهار داشــت: محیط بانــان منطقه 
«ارجمند» فیروزکوه طى گشت و پایش یک توله پلنگ 
نر هفت ماهه نیمه جــان در نزدیکى رودخانه در منطقه 
ارجمند روستاى «لزو» مشاهده کردند و یگان حفاظت 

منطقه خود را به محل رساند.
وى ادامه داد: طى تماس تلفنى که با ســازمان محیط 
زیست برقرار شد دامپزشــک کلینیک پردیسان با تیم 
خود عازم منطقه فیروزکوه شــدند و خود ما نیز از دکتر 
دامپزشــک منطقه دعوت کردیم تا به محل پیدا شدن 

توله پلنگ بیایند.
رئیس اداره محیط زیست شهرســتان فیروزکوه افزود: 
بعداز بازرسى و معاینه دامپزشک منطقه مرگ توله پلنگ 
تأیید شد و تیم اعزامى سازمان حفاظت محیط زیست نیز 
از نیمه راه برگشــتند و بعد از صورت جلسه الشه پلنگ 
توسط عوامل نیروى انتظامى فیروزکوه و یگان حفاظت 
محیط زیست شهرســتان فیروزکوه، این توله پلنگ به 

کلینیک پردیسان انتقال یافت.
فریدى ادامــه داد: درگــزارش دامپزشــک کلینیک 
پردیســان بعد از کالبد شــکافى توله پلنگ نر ، عامل 
مرگ آن نخوردن غذا در 25 روز اعالم شــده اســت و 
از آنجایــى که این توله هنــوز به تنهایى قــادر به پیدا 
کردن غذا نبوده به دلیل جدا شــدن از مــادر خود تلف 

شده است.

مدیرکل عتبات ســازمان حج و زیارت با بیان اینکه اعزام 
زائران ایرانى به عتبــات عالیات در ماه مبــارك رمضان 
به صورت یک هفتــه اى، ده روزه، 12 روزه و 15 روزه انجام 
مى شود، گفت: ســفرهاى یک هفته اى زائران در این ایام 

کاهش 25 تا 40 درصدى نسبت به ایام گذشته دارد.
محســن نظافتى درباره اعزام هاى ماه مبارك رمضان به 
عتبات عالیات اظهار داشت: نام نویسى براى اعزام متقاضیان 
به عتبات عالیات در ایام ماه مبارك رمضان در کاروان ها آغاز 

شده و روند اعزام ها از روز اول ماه مبارك انجام مى شود.
وى ادامه داد: اعزام ها در نیمه اول ماه مبارك رمضان بسیار 
محدود انجام مى شــود و غالب هتل ها در این ایام 15 روزه 
براى بازسازى و تعمیرات تعطیل هستند. مدیرکل عتبات 
ســازمان حج و زیارت تصریح کرد: در نیمه اول ماه مبارك 
رمضان حدود 40 کاروان یعنى نزدیک بــه دو هزار نفر به 
عتبات اعزام خواهند شد اما این تعداد در نیمه دوم ماه مبارك 
رمضان افزایش مى یابد.به گفتــه نظافتى، در نیمه دوم ماه 

مبارك رمضان اعزام ها بنابر درخواست متقاضیان افزایش 
چشــمگیرى مى یابد و روزانه 40 کاروان به عتبات عالیات 
اعزام خواهند شد که رقم زائران در تمام این دو هفته بیش 
از 23 هزار نفر خواهد بود.وى افزود: استقبال زائران ایرانى 
نیز به سبب لیالى قدر و سایر مناســبت ها در نیمه دوم ماه 
مبارك رمضان بیشتر خواهد بود و تمامى تدارکات نیز براى 
خدمت رسانى در این ایام آماده است.نظافتى با بیان اینکه 
براى ایام ماه مبارك رمضان بسته هاى یک هفته اى، ده روزه، 
12 روزه و 15 روزه وجود دارد، گفت: امســال در اعزام هاى 
ماه مبارك رمضان، غالب زائــران اعزام هاى یک هفته اى 

را انتخاب کرده  اند.
وى افزود: تاکنون بیشترین درخواست ها یک هفته اى بوده 
و تعداد معدودى خواهان سفرهاى ده روزه و 12 روزه در ماه 
مبارك رمضان هستند.مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت 
درباره قیمت سفرهاى ماه مبارك رمضان به عتبات عالیات 
اظهار داشــت: در ماه مبارك رمضان قیمت سفرهاى یک 
هفته اى عتبات عالیات نسبت به ایام قبل کاهش 25 تا 40 
درصدى خواهد داشت.نظافتى توضیح داد: قیمت سفرهاى 
ده یا 12 روزه نیز نســبت به قیمت هاى یک هفته اى ماه 
مبارك رمضان حدود 30 درصد افزایش دارد که این موضوع 

هم بخاطر افزایش تعداد روزها و خدمات است.

 معاون فنى و درآمد سازمان تأمین اجتماعى گفت: افرادى 
که در مشاغل ســخت و زیان آور مشغول به کار هستند 
با 20سال متوالى و 25 سال متناوب مى توانند درخواست 

بازنشستگى بدهند.
محمد حســن زدا اظهار داشــت: از افــرادى که براى 
بازنشســتگى بیش از موعد براســاس قانون سخت و 
زیان آور مراجعه مى کنند درخواست مى شود به حد نصاب 
سابقه الزم رسیده باشند بعد درخواست مشاغل سخت و 

زیان آور و بازنشستگى را بدهند.
وى افزود: چند شــغل از جمله کارکردن با برق فشــار 
قوى،  بیمارســتان روانى، ارتفاعات، معادن و همینطور 
شــغل خبرنگارى به عنوان مشاغل ســخت و زیان آور 
مطرح شــده اســت که براى احراز این نوع اشــتغال 
کمیته اى تحت عنوان ســخت و زیان آور در ادارات کار 
مستقر شــده اســت که افراد مى توانند درخواست هاى 
خود را به این کمیته بدهند تا پس از بررســى نتایج آن

 اعالم شود.
معاون فنى و درآمد سازمان تأمین اجتماعى افزود: براى 
بررسى شغل ســخت و زیان آور کمیته  مربوطه مدارك 
الزم را به ســازمان تأمین اجتماعى ارســال مى کند و 
هنگامى که سوابق بیمه اى افراد که درخواست سخت و 
زیان آور داده اند مورد بررسى قرار مى گیرد با مشکالتى 

مواجه مى شوند.
وى ادامه داد: به عنوان مثال بعضى از افراد از 20 ســال 
سابقه خبرنگارى در لیست هاى ارسال حق بیمه پنج سال 
آن در شغل خبرنگارى نبوده است و به عناوین دیگر رد 
شده است. زدا افزود: اگر در لیست حق بیمه اشتباهى رد 

شده باشد قابل بررسى و اصالح است.
وى در پاســخ به پرسشــى مبنى بر اینکه آیــا دبیران

 ســرویس ها در روزنامه ها،  مدیران،تایپیســت ها و یا 
عکاسان نیز جزو مشاغل ســخت و زیان آور محسوب 
مى شــوند، گفت: این موضوع به تأیید کمیته سخت و 
زیان آور بستگى دارد و اگر این کمیته قانع شود که مشاغل 
مطرح شده زیرمجموعه خبرنگارى است مى توانند براى 
سخت و زیان آور بودن شغل خود اقدام کنند.معاون فنى 

و درآمد ســازمان تأمین اجتماعى افزود: در حال حاضر
 تأمین اجتماعى 130 هزار شــغل را براى نخستین بار 
کددار کرده است تا براى همیشه مشکل شغل هایى که 

در یک رتبه قرار دارند حل شود.
زدا افزود: پس از چندین سال که از قانون سخت و زیان آور 
مى گذرد امسال پایگاه داده متمرکز سخت و زیان آور را 

ایجاد کرده ایم تا دسترسى راحت ترى به مشاغل سخت 
و زیا ن آور داشته باشیم.

وى بیان داشت: باید به سمتى حرکت کنیم که با بهسازى 
کارگاه ها افراد در محیط هاى سخت و زیان آور مشغول 
به کار نباشند و دیگر شغل سخت و زیان آور نیز نداشته 

باشیم.

 بررســى هاى اولیه باستان شناســى به کشــف قبور ســنگى دوقلو 
و ســه قلوى به هم چســبیده پنج هزار ســاله در محوطــه تاریخى
 «دمب کوه» سیستان و بلوچســتان به وســعت 430 هکتار و داراى

 پنج هزار قبر سنگى منجر شد.
مرتضــى حصــارى سرپرســت هیئــت گمانه زنــى و تعییــن 
عرصــه محوطه دمب کــوه با اشــاره به اتمــام مرحلــه دوم کاوش 
محوطــه دمب کــوه در فروردیــن  ســال جــارى، هــدف از ایــن 
مرحلــه را مستندســازى قبرهــاى کالن ســنگى در ایــن محوطه

 اعالم کرد.وى گفت:این محوطه با وســعتى حدود 430 هکتار داراى 
حدود پنج هزار قبر سنگى اســت که در حریم محوطه اصلى دمب کوه 

پراکنده است.
به گفته وى در این مرحله تعدادى از قبور مستندســازى شــد که قابل  

طبقه بندى در 9 فرم هستند.
حصارى با اشاره به اینکه بیشتر فرم هاى شناسایى شده دایره اى، مربعى 
و مکعبى هستند،گفت: از ویژگى هاى دیگر فرم قبور سنگى نوع دوقلو 
و سه قلوى به هم چســبیده هســتند که هر کدام از بخش هاى آن یک 

ورودى دارند.
حصارى خاطرنشان کرد:یافته هاى محدودى نیز درون قبور مانند قطعات 
شکسته، ظرف، ســنگ صابونى از نوع اشیاى ســنگ صابونى قدیمى 

به دست آمد که در منطقه جنوب شرق ایران و حوزه فرهنگى کشورهاى 
جنوبى خلیج فارس شناخته شده اند.

بــه گفته این باستان شــناس، بــا توجه به آثــار یافته شــده مى توان 

عالوه بر تاریخ دوره اشــکانى برخــى از قبور را متعلق به هزاره ســوم 
پیش از میــالد دانست.سرپرســت هیئت گمانه زنــى و تعیین عرصه 
محوطه دمب کوه با اشــاره به اینکــه این مرحله از کاوش براســاس 

همکارى هــاى پژوهشــگاه میراث فرهنگــى و اداره میراث فرهنگى 
اســتان سیستان وبلوچســتان انجام شــد، گفت:تعدادى از اشــیاى 
فلزى به دســت آمده هم اکنون توسط پژوهشــکده حفاظت و مرمت 
آثــار تاریخى پژوهشــگاه میراث فرهنگى و گردشــگرى در دســت 

مرمت است.

احتمال یافتن بندرگاه هاى باستانى در چابهار
حصارى در ادامه گفت: بخش دشت یارى شهرستان چابهار به زودى با 
تأمین بودجه توسط پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى مورد بررسى 

میدانى قرار خواهد گرفت.
وى افزود:کسب اطالعات اولیه درباره استقرارگاه هاى موجود در ساحل 
و پیش کرانه بخش دشت یارى شهرســتان چابهار  از اهداف اولیه این 

بررسى است.
ایــن باستان شــناس از احتمــال یافتــن بندرگاه هاى باســتانى یا 
دهکده هاى ساحلى باستانى به عنوان یکى دیگر از اهداف این بررسى

 نام برد. 
مجــوز گمانه زنــى و تعییــن عرصــه محوطــه دمب کوه اســتان 
سیستان وبلوچستان را رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى 

صادر کرده است.

نحوه تعیین شغل سخت و زیان آور

آنها که مى توانند 20 ساله بازنشسته شوند معاون امور بین الملل و حقوقــى پلیس فتا گفت: 
بیش از 46 میلیون کاربر ایرانى در فضاى سایبرى 

فعالیت مى کنند.
ســرهنگ حســین رمضانى افزود: با وجود اینکه 
بســیارى از مخاطبان به نحو مطلوب و قانونمند 
از شــبکه هاى اینترنتى و فضاى مجازى استفاده 
مى کنند، عده اى با سوءاســتفاده از فرصت هاى 
فضاى سایبرى، در پى دستیابى به اهداف مجرمانه 

خود هستند.
معاون امور بین الملل و حقوقــى پلیس فتا اظهار 
داشت: در حال حاضر پلیس فتا همکارى و تعامل 
مطلوبى با ســایر مجموعه هاى پلیسى ناجا دارد و 
در صورت لزوم در مأموریت هــاى محوله، از آنها 

پشتیبانى فنى و تخصصى مى کند.
ســرهنگ رمضانى تأکید کرد: پلیس فتا در رصد 
فعالیت هاى فضاى مجازى، در مواجهه با هر عمل 
مجرمانه و یــا دریافت گزارش و شــکایت در این 
حوزه، بالفاصله واکنش نشان مى دهد؛ در صورت 
اینکه اعمال مجرمانه سایبرى محض باشد، پلیس 

فتا مستقیمًا وارد عمل مى شود.
وى با تأکید بر ناامن ســازى فضاى ســایبر براى 
مجرمان افزود: همزمــان با ایجــاد ناامنى براى 
مجرمان جرائــم فضاى مجــازى، ارتقاى امنیت 
فضاى ســایبر براى کاربران قانونمدار جزو اهداف 

اصلى پلیس فتاست.  
معاون امور بین الملل و حقوقــى پلیس فتا گفت: 
اگر تخلــف کاربران فضاى مجــازى، جزو جرائم 
تکامل یافته باشد، گزارش مستندات به پلیس هاى 

تخصصى مربوطه ارسال مى شود.

فعالیت 46 میلیون ایرانى 
در فضاى سایبرى

کشف قبور سنگى دوقلو و سه قلوى به هم چسبیده 5000ساله

تلف شدن توله پلنگ هفت ماهه ماه رمضان به عتبات بروید، ارزان تر تمام مى شود
 به علت گرسنگى
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موزه ملى اصفهان از وعده 
به مصوبه رسید 

مالکیـت سـاختمان قدیمـى کارخانـه ریسـباف 
اصفهـان بـراى تأسـیس مـوزه بـزرگ اصفهـان از 
بانـک ملـى بـه وزارت راه و شهرسـازى انتقـال

 یافت.
مدیر کل میراث فرهنگى صنایع دستى وگردشگرى 
اصفهـان گفت: پـس از سـال هـا انتظار، سـرانجام 
ریسـباف  کارخانـه  مالکیـت  نتقـال  ا قـرارداد 
بـراى ایجـاد مـوزه بـزرگ اصفهـان بـه سـرانجام 

رسید .
فریـدون اللهیـارى بـا اشـاره به اقـدام هـاى انجام 
شـده بـراى حفـظ کارخانـه قدیمـى ریسـباف و 
انتقـال مالکیت ایـن بنا از بانـک ملى بـه وزارت راه 
و شهرسـازى براى تأسـیس موزه بـزرگ اصفهان، 
افـزود: در مـاه هـاى آینـده کارگـروه طـرح وایـده 
مـوزه ملـى آغاز بـه کار مـى کند کـه ایـن کارگروه 
گامـى در جهـت سـاخت مـوزه ملـى اصفهـان 

است.
گفتنى اسـت؛کارخانه ریسـباف اصفهـان مربوط به 
دوره پهلوى اسـت که در سـال 1381با شماره ثبت 
6018 بـه عنـوان یکـى از آثـار ملـى ایران بـه ثبت 

رسید

«برادرم خسرو» 
به اصفهان آمد

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: فیلم 
سینمایى «برادرم خسرو» در سینما ساحل اصفهان 

به اکران در آمد.
مصطفى حسینى اظهار داشت: فیلم «برادرم خسرو» 
بـه کارگردانى احسـان بیگلـرى که مورد تحسـین 
منتقدان سینما قرار گرفته اسـت از روز شنبه(دیروز) 

در سینما ساحل به اکران در آمد.
وى با بیـان اینکه در حـال حاضر فیلـم «تیک آف» 
آخرین سـاخته احسان عبدى پور در سـینما سپاهان 
اکران شده است، گفت: پردیس سـینمایى چهارباغ 
در سـالن نقش جهان خـود فیلم «نهنـگ عنبر2»، 
در سـالن چهلستون «آشوب»، در سـالن چهارسوق 
«نقطـه کـور» و  در سـالن شـیخ بهایـى فیلـم

 «ویالیى ها» را نمایش گذاشته است.

اجرایى شدن 50 پروژه 
عمرانى-خدماتى در منطقه 9 
مدیر منطقـه 9 شـهردارى اصفهان گفت: در سـال 
جـارى 50 پـروژه عمرانـى – خدماتـى در منطقه 9 

شهردارى اصفهان اجرا مى شود.
عبـاس روحانى با اشـاره بـه مهمترین پـروژه هاى 
عمرانـى – خدماتـى در سـال جـارى عنـوان کـرد:  
در سـال جارى خیابان سـردار شـهید تـرك الدنى، 
خیابـان آذر مهـر و فاز سـوم خیابان بهشـت احداث 
مى شـود. وى ادامـه داد: عملیـات اجرایـى خیابان 
شـهداى  کوهانسـتان در خیابـان آتشـگاه نیـز 
در دسـت اجراسـت و تا پایان سـال جـارى تکمیل 

مى شود.

واکسیناسیون 270 نفر از 
اتباع بیگانه در شهرضا

رئیس مرکز بهداشـت شهرستان شـهرضا گفت: در 
مرحلـه دوم اجـراى طـرح ماپینـگ آپ، 270 نفر از 
کودکان زیر پنج سـال افاغنه در شهرستان شهرضا 

واکسینه شدند.
حجـت ا... موسـوى عنـوان کـرد: مرحلـه نخسـت 
طرح ماپینگ آپ در همه مراکز شـهرى و روستایى 
شهرسـتان همـراه با آمـوزش و بررسـى فلج شـل 
حـاد در 24 مـاه گذشـته انجـام شـد. وى در ادامه با 
اشـاره به آغـاز مرحله دوم اجـراى این طـرح در این 
شهرسـتان، بیان کرد: واکسیناسـیون کـودکان زیر 
پنج سال عشـایر مسـتقر در شهرسـتان نیز در حال 
حاضـر در حـال انجام اسـت و تیـم هاى بهداشـتى 
شهرستان با استقرار در روسـتاى هونجان، مشغول 
واکسینه کردن این کودکان هستند و از روز یک شنبه 
(امروز) نیـز فعالیت خـود را در روسـتا کهرویه ادامه 

مى دهند.

نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: مشکالت رکود 
در اقتصاد همچنان باقى اســت؛ تولید صنایع با مشکل 
مواجه است و خواسته بخش خصوصى از دولت، ایجاد 
فضاى مناســب براى فعالیت بخش خصوصى، اولویت 

دادن به اقتصاد و تسهیل فضاى کسب  و کار است.
مصطفى رناســى با تأکید بر موضوع سیاست خارجى و 
روابط بانکى، اظهار داشــت: نمى توان مرزها را بست و 
به رشد اقتصادى فکر کرد زیرا بسیارى از صنایع به دلیل 
سرمایه گذارى هایى که در دهه اخیر صورت گرفته دچار 
مشکل مازاد عرضه هستند و باید بر بازار صادرات تمرکز 
کنند. وى خاطرنشــان کرد: اگر اتصال به شبکه بانکى 

جهان وجود نداشته باشد عمًال کار اقتصادى بدون صرفه 
خواهد شد و با دور زدن نظام بانکى جهانى نیز هزینه هاى 

تولید و صادرات افزایش مى یابد.
نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهــان در ادامه افزود: در 
رابطه با استان اصفهان، در دولت یازدهم قول هایى مبنى 
بر جریان دائم زاینــده رود، راه اندازى خط قطار تندروى 
اصفهان-تهران و توســعه فرودگاه شهید بهشتى داده 
شد و مصوباتى نیز انجام گرفت.رناســى یادآور شد: در 
حال حاضر محیط کسب وکار بسیار مسموم است و هر 
فعال اقتصادى براى اخذ مجوز بایــد زمانى طوالنى را 

صرف کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان از اجراى 
طرح شب هاى رمضان در اصفهان خبر داد.

حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى با بیان اینکه 
ماه مبارك رمضان ماه انس با قرآن است و الزم است فضاى 
معنوى در این ماه در شهر باشد، گفت: ماه رمضان در تمام 
کشورهاى مسلمان دنیا ماه شادى است و ما به دنبال این 
هستیم که فضایى با عنوان شب هاى رمضان را ایجاد کنیم.
وى گفت: به نظرم ایجاد فضاى آرامش  در فضاى فرهنگى 
هنرى شهر و اســتان همراه با ارتقاى شاخص هاى حوزه 
فرهنگ و هنر یکى از بهترین دستاوردهاى این ایام بوده 
است. وى با اشاره به رتبه نخســت قرآنى استان اصفهان 

خاطرنشــان کرد: در حوزه کانون هــاى فرهنگى هنرى 
مساجد بهترین استان در سطح کشور بودیم و ساخت و ساز 
سینما در دو سال گذشته رشد خوبى داشته است و در تالش 
هستیم تا تمام سالن هاى سینمایى شهرستان ها را به بخش 
خصوصى واگذار  کنیم؛ همچنین فضاى جدیدى را نیز در 
دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان به زودى کلنگزنى مى کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان با تأکید 
بر اینکه امسال و در چند سال آینده جشنواره فیلم کودك و 
نوجوان در اصفهان است و جاى دیگر هم برگزار نخواهد 
شد، گفت: براى پنج سال قطعى شده است که جشنواره فیلم 

کودك و نوجوان در اصفهان برگزار شود.

فضاى کسب و کار 
بسیار مسموم است

اجراى طرح شب هاى رمضان 
در اصفهان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از اجراى 
طرح ضیافت الهــى در ماه مبارك رمضــان در جوار 
بقاع متبرکه اســتان اصفهان با هدف تبدیل بقاع به

 قطب هاى فرهنگى خبر داد.
حجت االســالم والمســلمین رضا صادقى افزود: در 
راســتاى اجراى این طرح 201 بقعه متبرکه شاخص 
استان اصفهان براى پذیرایى از مهمانان خداوند در ماه 

مبارك رمضان آماده است.
وى اظهار داشت: اعزام مبلغ از قم، استقرار خیمه هاى 
معرفت در بقاع متبرکه و ارائه خدمات مشــاوره اى و 

مذهبى به زائران از جمله برنامــه هاى طرح ضیافت 
الهى در بقاع متبرکه است.

حجت االسالم والمسلمین صادقى یادآور شد: امسال 
نیز ششــمین دوره از طرح ملى تربیت حافظان قرآن 
کریم نیز توسط ادارات اوقاف و امور خیریه استان اجرا 
مى شــود که تاکنون بیش از هزار و 659 نفر در این 

طرح ثبت نام کرده اند. 
وى افزود: براى اجراى این طــرح تاکنون 80 مربى 
قرآنى جهت گذراندن دوره تربیت مربى به شهر قم و 

مرکز تربیت ملى مربیان قرآنى اعزام شده اند.

وى همچنین به شــروع مرحله شهرستانى چهلمین 
دوره مســابقات قرآن کریــم از 20 اردیبهشــت در 
11 رشــته حفظ، قرائت، معــارف، اذان و همخوانى 
اشــاره کرد و گفت: این مســابقات تــا 22 تیر ادامه 

مى یابد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان افزود: 
در ماه مبارك رمضان و در قالب اجراى طرح ضیافت 
الهى نیز محافل جزء خوانى و ترتیل خوانى قرآن کریم 
در جوار بقاع متبرکه سراسر اســتان اجرا مى شود که 
محفل جزء خوانى امامزاده هالل بــن على(ع) آران 

و بیدگل و امامزاده ســید الکریم(ع) دولت آباد نیز به 
صورت ویژه از شــبکه هاى سراســرى پوشش داده

 مى شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در ادامه 
بااشاره به پیگیرى براى تثبیت مالکیت موقوفات این 
استان گفت: از اول ســال جارى تاکنون 240 رقبه از 
رقبات استان به مساحت دو میلیون و 314 هزار و 96 
متر مربع سند دار شــده اند که بیشترین این رقبات در 
شهرستان هاى نطنز، ناحیه یک شهرستان اصفهان و 

شهرضا واقع شده است.

طرح 
ضیافت 
الهى در 

جوار بقاع 
متبرکه

رئیس خطوط آنیلینگ و شستشــوى الکترولیتى ناحیه 
نورد سرد شرکت فوالد مبارکه گفت: بزرگ ترین پروژه 
بومى سازى نورد سرد فوالد مبارکه(جایگزینى 16 پایه 

هیدروژنى) در آستانه بهره بردارى قرار دارد.
اکبر نادرى افزود: اجراى این پروژه در راستاى دستیابى 
به اهداف کالن فوالد مبارکه در زمینه بى نیازى کشور به 
واردات و تولید هرچه بیشتر محصوالت ویژه و همچنین 
تأمین محصوالت موردنیاز صنایع خودروسازى و افزایش 
کّمى و کیفى تولید در واحــد باکس آنیلینگ ناحیه نورد 
سرد در دســتور کار قرار گرفت.وى با اشاره به اینکه در 
تولید محصوالت ویژه باید بــه دو ویژگى مهم خواص 
مکانیکى و تمیزى سطح ورق توجه زیادى شود، گفت: 
محصوالت ویژه باید از طریــق فرآیند آنیل هیدروژنى 

تولید شود.
نادرى گفت: افزایش ظرفیت تولید بازپخت شماره 2 از 
اهمیت دوچندانى برخوردار اســت و اجراى آن در ناحیه 

نوردسرد آغاز شد.
رئیس خطوط آنیلینگ و شستشــوى الکترولیتى ناحیه 
نورد ســرد افزود: براى رفع نیاز بــازار و افزایش تولید 
محصوالت ویژه، 16 عدد از پایه هاى نوع قدیم در باکس 
شماره یک که با گاز محافظ HNX عملیات آنیل کالف 
را انجام مى دهد، با پایه هاى هیدروژنى جایگزین شد.وى 
از تحریم و عدم دسترسى به سازندگان خارجى به عنوان 

دو مشکل بزرگ براى اجراى این پروژه یاد کرد و افزود: با 
همت متخصصان داخلى، این تهدید به فرصتى براى رشد 
و بالندگى متخصصان کشور تبدیل شد و توانستیم با اتکا 
به دانش فنى کارشناسان شرکت و با همکارى سازندگان 
داخلى، با ســاخت 16 عدد پایه، 12 کوره و شــش عدد 
کولینگ بل هیدروژنى در داخل کشــور از طریق بومى 

سازى، به دانش ساخت این تجهیزات نیز دست یابیم.
نادرى گفت: در جریان اجراى این پروژه با موانع دیگرى 
از جمله محدودیت سیســتم اتوماسیون صنعتى واحد و 
عدم صدور مجوز تغییر و افزایش تعداد تجهیزات مواجه 

بودیم.وى افزود: این مشکالت نیز با تعریف پروژه هاى 
مبنى بر طراحى و جایگزینى سیستم اتوماسیون سطح 
دو واحد باکس آنیلینگ توسط پیمانکار داخلى و تالش 

بى وقفه کارشناسان این ناحیه، با موفقیت انجام شد.
نادرى اضافه کــرد: با آماده شــدن تجهیزات مختلف 
در کشور و مهیا شــدن بســتر نرم افزارى براى انجام 
این پروژه، عملیات دمونتاژ پایه ها و جایگزین شــدن 
پایه هاى جدید آغاز شــد و پیش بینى مى شود مطابق 
برنامه ریزى انجام شده در مدت 45 روز، بهره بردارى از 

پایه هاى جدید آغاز شود.

پروژه بومى سازى نورد سرد در آستانه بهره بردارى طرح هاى نظارتى 
مبارزه با مواد مخدر 

دنبال مى شود

مدیر پروژه شهرك سالمت گفت: عملیات اجرایى فاز دوم 
شهرك سالمت در نیمه دوم سال جارى تکمیل مى شود.

رضا هیبتى اظهار داشت: احداث شهرك سالمت یکى از 
طرح هاى منحصر به فرد  قطب درمانى اصفهان است.

وى افزود: شــهرك ســالمت به منظور دسترسى آسان 
شهروندان به امکانات بهداشــتى و درمانى درضلع شرقى 
اتوبان شهید آقابابایى و در مجاورت حلقه سوم ترافیکى شهر 

جانمایى شده است.
مدیر پروژه شهرك سالمت بااشاره به اینکه فاز اول شهرك 

سالمت شامل کلینک هاى تخصصى، فروشگاه هاى طبى، 
مطب ها و غیره اســت، ادامه داد: عملیات اجرایى فاز اول 

شهرك سالمت نیز تکمیل شده است.
هیبتى با بیان اینکه عملیات اجرایى فاز دوم این پروژه در 
دست اجراست و تاکنون 80درصد پیشرفت داشته است، 
عنوان کرد: عملیات اجرایى فاز دوم شــهرك سالمت نیز 
در نیمه دوم سال جارى به پایان مى رسد. وى ادامه داد:فاز 
دوم این پروژه نیز مجهز به مرکز جامع پرتو پزشکى مانند 
رادیولوژى تمام دیجیتال، رادیوتراپى، شــیمى درمانى و 

آزمایشگاه هایى با فناورى هاى مدرن تشخیص طبى بر 
اساس استانداردهاى ملى و بین المللى، داروخانه  و... است.

مدیر پروژه شهرك سالمت بااشــاره به اینکه در فاز سوم 
شهرك سالمت یک هتل احداث مى شود،  گفت: مراحل 
عملیات اجرایى هتل شهرك ســالمت در دست مطالعه 
و طراحى اســت. هیبتى با بیان اینکه بیمارستان شهرك 
سالمت طبق متدهاى روز دنیا ساخته مى شود ، تاکید کرد: 
قراردادانعقاد بیمارستان شهرك سالمت با دو شرکت بین 

المللى در حال انجام است.

تکمیل فاز دوم شهرك سالمت، در نیمه دوم سال جارى

تعمیرات اساسى 24 دستگاه کولرهوایى 637 در کارگاه مرکزى شرکت پاالیش نفت اصفهان آغاز شد.
صرفه اقتصادى این فعالیت عظیم کارگاهى براى این شرکت پاالیش نفت اصفهان معادل 40 میلیارد ریال برآورد شده 
است. رئیس کارگاه مرکزى مکانیک شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: پس از بررسى کارشناسان اداره بازرسى فنى بر 
روى این کولرهاى هوایى که در تعمیرات اساسى واحدهاى آیزوماکس یک و دو از سرویس خارج شده بودند ، عملیات 

بازسازى و تعویض تیوپ بر روى 24 دستگاه کولر هوایى آغاز شد.
حسین گرشاسبى، تعمیرات اساسى این مبدل ها را شامل 25 مرحله فعالیت کارگاهى دانست و افزود: مدت زمان تعمیر 

و بازسازى برخى از تجهیزات پاالیشى در حدود چهار ماه است.
وى گفت: با توجه به درپیش بودن تعمیرات اساسى واحد آیزوماکس یک در امسال و نیاز مبرم این واحد به 16 دستگاه از 

این تجهیزات، کارگاه مرکزى تعمیر و تعویض تیوب این تجهیزات را در اولویت کارى خود قرار داده است.

آغازتعمیرات کولرهاى هوایى شرکت پاالیش نفت 

معــاون مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین 
المللى اســتان اصفهان گفت: نهمین نمایشــگاه 
صنعت گردشــگرى و هتلدارى اصفهان، همزمان 
با اولین نمایشگاه تجهیزات هتل، رستوران، فست 
فود و کافى شــاپ 2 تا 5 خرداد مــاه 96 در محل 

نمایشــگاه هاى اســتان 
اصفهــان واقــع در پل 
شهرستان برگزار مى شود. 
جواد جلیلى افــزود: این 
نمایشــگاه در چهار سالن 
نمایشــگاهى به وسعت 
هشــت هزار و 500 متر 
مربع فضاى نمایشگاهى 
و با حضور یکصد مشارکت 
کننــده از اســتان هاى 
اصفهان، تهران، خراسان 
رضوى، اردبیل، مازندران 

و چهارمحال بختیارى برگزار مى شــود که از نظر 
فضاى فیزیکى نسبت به سال گذشته در حدود 30 

درصد رشد داشته است. 

وى ادامه داد: حضور آژانس ها و دفاتر مســافرتى، 
هتل ها، مراکز سیاحتى و تفریحى، مراکز بوم گردى، 
انجمن ها، نشــریات و ارایه دهنــدگان خدمات و 
تجهیزات هتلینگ، رستوران، فســت فود و کافى 
شــاپ، این نمایشــگاه را به فضایى رقابتى براى 
ارایه آخرین دســتاوردها 
و خدمات ایــن صنعت و 
زیرشاخه هاى آن تبدیل 
مى کند. همچنین حضور 
سفارت روســیه، سفارت 
اندونزى و سفارت مالزى 
در قالب مشــارکت کننده 
و برگــزارى همایــش 
پایــدار  گردشــگرى 
براى توســعه و همایش 
استارتاپ و کارآفرینى در 
گردشگرى از ویژگى هاى 
این نمایشگاه است. این نمایشگاه ها از ساعت 16 
تا 22 روزهاى مذکور آمــاده بازدید عالقه مندان و 

متخصصان این صنعت است. 

برگزارى نمایشگاه صنعت گردشگرى و
 هتلدارى اصفهان

مجید موسویان احمدآبادى نامزد شوراى هماهنگى 
اصالحات، پنجمین کرســى اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى را به دســت آورد.یک منبع آگاه از 
انتخاب مجید موســویان احمدآبادى براى انتخاب 
پنجمین کرسى اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 

خبر داد.

شــهردار نطنز گفت: شــهردارى نطنز در مســیر 
زیباســازى منظر شــهرى و با بهره گیرى از هنر 
نقاشــى در هفت نقطه از شــهر نطنــز، به معرفى 
زیبایى هــاى شــهر، فرهنگ شــهروندى، یاد و 
خاطره شهداى گرانقدر و دیگر زیبایى هاى بصرى

 مى پردازد.
محسن تجویدى اظهار داشــت: شهردارى نطنز از 
اواخر سال گذشته با نقاشــى مکان هاى تاریخى و 
مذهبى شهر نطنز روى دیوارها اقدام به معرفى این 

مکان ها براى آشنایى مسافران و گردشگران کرد.
وى افزود: پس از تصویب آیین نامه ضوابط و مقررات 
ساماندهى امور تبلیغاتى توســط شوراى اسالمى 
شهر نطنز، این شهردارى در اقدامى، دیوارنویسى و 
تبلیغات غیر مجاز روى دیوارهاى سطح شهر را امحا 

و پاك سازى کرد.

کرسى اصفهان به 
اصالح طلب ها رسید

نطنز زیباسازى مى شود

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اینکه مقابله 
با مواد در کاهش آســیب هاى اجتماعى اثر گذار است، 
گفت: پلیس در فرآیند مبارزه با مــواد مخدر، عالوه بر 
اقدامات پیشگیرانه، رویکرد اجتماعى و فرهنگى را نیز 

دنبال مى کند.
سردار محمد مســعود زاهدیان در جلسه کمیته مقابله با 
مواد مخدر قرارگاه جواد االئمه(ع) اصفهان اظهار داشت: 
قاچاق و مصرف مــواد مخدر از عوامل مؤثر در شــکل 
گیرى بسیارى از جرائم و آسیب هاى اجتماعى است و 
نیروى انتظامى در مبارزه با مواد مخدر و معضالت آن، 
ضمن توجه به  اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه، رویکرد 
اجتماعى را نیز دنبال مى کند. وى ضمن تأکید بر لزوم 
تهیه نقشه راه در مقابله و پیشگیرى از مصرف مواد مخدر 
در جامعه افزود: باید ســاختار شــهرى در مناطق آلوده 

را براساس اســتانداردهاى فرهنگى و اجتماعى جامعه 
تغییر دهیم و در این راستا برنامه هاى مشخصى را براى 
گروه هاى ســالم و در معرض آسیب، آســیب دیده و

 آسیب زا مشخص کنیم.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخــدر ناجا با تأکید بر اینکه 
مبارزه با مواد مخدر از اولویت هاى ناجاست، بیان کرد: 
اقدامات اجتماعى و فرهنگى در مبارزه با مواد مخدر نقش 
کار آمد و اثر گذارى دارد و در این عرصه باید از ظرفیت 
و مشارکت مردمى بهره برد.وى ادامه داد: اولویت بندى 
برنامه ها و جمع آورى اطالعات مورد نظر از قاچاقچیان و 
مصرف کنندگان مواد مخدر، هم افزایى برنامه ها در قالب 
یک کمیته مشترك و اقدامات مقابله اى و پیشگیرانه از 

برنامه هاى پلیس مبارزه با مواد مخدر است.
ســردار زاهدیان خاطرنشــان کرد: طرح هاى نظارتى، 
هدایتى و اجراى صحیح برنامه ها در راســتاى مبارزه با 
مواد مخدر و آسیب هاى آن در سراسر استان ها باید به 

جد دنبال شود.
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تخلف انتخاباتى در 
تعدادى از شعب اصفهان

عضو هیئت نظارت بر انتخابات استان اصفهان با اشاره 
به اینکه در بررسى هاى میدانى تعدادى از شعب مرتکب 
تخلف شدند، گفت: در خارج از تعدادى از شعب اصفهان 
عناصرى از ستاد خاص، تبلیغات نامزدى خاص را توزیع 
کردند که با کمک عوامل انتظامى جلوى این کار گرفته 
شد.   محمدرضا اکرمى تصریح کرد: مواردى که مشمول 
جرائم مى شـوند به عنوان جرم با آنها برخورد مى شـود 
و مواردى کـه تخلفات به آنها تذکر داده مى شـود یعنى 

مرتکب تخلف شده اند.

هیچگونه مشکل امنیتى 
نداشتیم

فرمانده انتظامى اسـتان اصفهـان گفت: از زمـان آغاز 
رأى گیرى تا پایان آن در سـطح اسـتان اصفهان هیچ 

گونه مشکل امنیتى در این زمینه گزارش نشده است.
سردار عبدالرضا آقاخانى اظهار داشـت: شور انتخاباتى 
در اسـتان اصفهان نیز بیشـتر از پیش بینى هـاى اولیه 

بوده است.

5 شهرستان با کمبود 
تعرفه رأى روبه رو شد

شعب اخذ رأى در پنج شهرستان استان اصفهان در روز 
انتخابات با کمبود تعرفه رأى روبه رو شد.

در  آگاه،  منابـع  از  رسـیده  خبرهـاى  براسـاس 
شهرستان هاى برخوار، مبارکه و دهاقان، سمیرم و برخى 
از شعب شهرستان اصفهان کمبود تعرفه رأى مشاهده 
شـد. همچنین در برخى از شـعب مردم چهار ساعت در 

انتظار رسیدن تعرفه هاى رأى بودند.

دلیل قطعى برق در شعب 
انتخاباتى فالورجان چه بود؟

اصغر هدایت فرماندار فالورجان با بیان اینکه قطع برق 
در این شهرستان به دلیل رخ دادن حادثه اى بود، گفت: 
حادثه اى در شهرستان فالورجان سبب قطع برق شده 

که نزدیک به 20 دقیقه پس از آن متصل شد.

هیچ شعبه اخذ رأى در اصفهان 
بدون برگه تعرفه نماند

مدیر روابط عمومى فرماندارى اصفهان گفت: هیچ شعبه 
اخذ رأى در شهرسـتان اصفهان بدون برگه تعرفه رأى 
نماند و به انـدازه کافى تعرفه موجـود بود.على احمدى 
افزود: در بسـیارى از شعب به دلیل استقبال چشمگیر و 
بیش از انتظار رأى دهندگان، تعرفه ها زودتر تمام شد اما 
این شعب بدون تعرفه نماندند و سریع از فرماندارى براى 

آنها تعرفه ارسال شد.

خرابى دستگاه الکترونیکى 
اخذ رأى صحت نداشت

فرمانـدار کاشـان گفـت: شـایعاتى مبنـى برخرابى 
دسـتگاه در تعدادى از شـعبه هـاى الکترونیکى اخذ 

رأى در کاشان منتشر شده بود که صحت ندارد.
حمیدرضا مؤمنیان با اشاره به اینکه دستگاه استعالم 
یکى از شعبه ها دچار مشکل فنى و سخت افزارى در 
لحظات اولیه صبح جمعه شد، افزود: خوشبختانه این 
مشکل بالفاصله با پیگیرى هایى که از استاندارى و 
ستاد انتخابات وزارت کشـور صورت گرفت برطرف 
شد. وى خاطرنشان کرد: مشکل فقط مربوط به خود 
دستگاه استعالم بود و هیچ ارتباطى به بستر ارتباطى 
و مسائل نرم افزارى نداشـت و از طرف عوامل فنى، 
مشکل مربوط به دستگاه استعالم برطرف شد. رئیس 
ستاد انتخابات شهرستان کاشان، تصریح  کرد: باتوجه 
به اینکه این شعبه در یکى از محالت کاشان بود که 
اطراف آن شعبه هاى زیادى وجود داشت هیچ خللى 
در رأى گیرى ایجاد نشد و جمعیت رأى دهندگان در 
فاصله رفع مشـکل، با اخذ رأى ریاست جمهورى در 
این شـعبه، براى رأى شـوراها به دیگر شعب مجاور 

هدایت شدند.

در حاشیه انتخابات

رئیس ســتاد انتخابات اســتان اصفهان گفت: آراء ثبت 
شده تا ساعت 24 روز جمعه 29 اردیبهشت، دو میلیون و
560 هزار و 347 نفر در اســتان اصفهان بوده که نشان 
دهنده مشــارکت 73/2 درصدى مردم استان اصفهان 

است.
ســید رضا عقدایى اظهار داشــت: جمعیت کل استان 
اصفهان پنج میلیــون و 120 هزار و 750 نفر اســت که 
واجدین شرایط رأى دادن سه میلیون و 497 هزار و 864 

بوده است.
وى در ادامه افزود: آراء ثبت شده دو میلیون و 560 هزار و 
347 نفر در استان اصفهان بوده که مشارکت 73درصدى 

مردم استان در انتخابات را نشان مى دهد.
رئیس ســتاد انتخابات اســتان اصفهان عنوان داشت: 
جمعیت کل شهرستان اصفهان دو میلیون و 243 هزار 
و 249 نفر است که واجدین شــرایط آن یک میلیون و 
576 هزار و 948 بود؛ آراء ثبت شده در شهرستان اصفهان 
تا آخرین لحظــه 988 هزار و 704 نفر بود که نشــان از 
مشارکت 62/7درصدى مردم این شهرستان در انتخابات 
دارد.  وى اظهارداشت: دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهورى و پنجمین دوره انتخابات شــوراهاى اسالمى 
شهر و روستا در استان اصفهان در 50 بخش، 107 شهر، 

هزار و 349 روستا و 131 دهستان برگزار شد.

اســتاندار اصفهان با صدور پیامى از حضور حماســى و 
غرورآفرین مــردم فهیم و والیتمدار اســتان اصفهان در 
دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســت جمهورى، مجلس 
شوراى اســالمى و پنجمین دوره انتخابات شهر و روستا 
تقدیر کرد. رســول زرگرپور در این پیام از حضور حماسى  
مردم در انتخابات تقدیر و اعالم کرد حماسه بزرگ دیگرى 
در کارنامه پرافتخار این ملت فهیم و آگاه به ثبت رســیده 
است.در ادامه این پیام آمده است: حضور  حماسى و پروشور 
و غرور آفرین مردم و به ویژه مــردم فهیم، والیتمدار و با 
فرهنگ اســتان اصفهان در دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهورى، انتخابات میان دوره اى مجلس و پنجمین 

دوره انتخابات شوراهاى اســالمى شهر و روستا بار دیگر 
مردم ساالرى دینى را در کشــور متجلى و حماسه بزرگى 
را در کارنامه پرافتخار این ملت فهیم و آگاه به ثبت رساند. 
استاندار اصفهان ادامه داد: مردم ایران با این حضور حماسى 
ضمن تجدید بیعت با آرمان هاى انقالب اسالمى، شهدا و 
امام شهدا(ره) در لبیک مجدد به رهبر انقالب عزم و اراده 
خود را در حمایت از نظام جمهورى اسالمى در مقابل حیرت 
جهانیان به نمایش گذاشتند و فارغ از هر نتیجه اى بى شک 
پیروز واقعى مردمى خواهند بود که با حضور دشمن شکن 
خود به یاوه گویى بیگانگان پایان دادند و دل آزادى خواهان 

جهان را گرم کردند.

تقدیر استاندار از حضور 
حماسى مردم در انتخابات 

چند اصفهانى در انتخابات 
شرکت کردند؟

ماراتن نفسگیر و حســاس تبلیغات انتخاباتى شوراهاى 
اسالمى شهرهاى استان به پایان رسید و میلیون ها نفر در 
گستره وسیعى از اطالعات و تبلیغات منتشره، نامزدهاى 

برتر خود را برگزیدند.
آمار نامزدهاى انتخاباتى در استان اصفهان نشان مى داد 
که هشت هزار و 794 نفر داوطلب پنجمین دوره انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستاى استان اصفهان توسط 
هیئت هاى نظارت بر این انتخابات در شهرســتان هاى 

استان احزار صالحیت شدند.
ده هزار و 989 نفر براى انتخابات شــوراهاى اســالمى 
شهر و روستا در استان اصفهان ثبت نام کردند که از این 
آمار، چهار هزار و 504 داوطلب براى انتخابات شوراهاى 
اسالمى شهرها و شــش هزار و 485 نفر براى انتخابات 
شوراهاى اسالمى روستاهاى اســتان ثبت نام کردند و 
363 نفر از این افراد که 215 نفر آنها مربوط به انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهرها و 148 نفر مربوط به انتخابات 
شوراهاى اسالمى روستاهاى استان بودند، انصراف دادند. 
تعداد کل کرسى هاى شوراهاى اسالمى شهر و روستاى 
استان اصفهان سه هزار و 861 کرســى است که از این 
تعداد،571 کرسى متعلق به شوراهاى اسالمى شهرها و 
سه هزار و 290 کرسى متعلق به شوراهاى روستایى استان 
است. در این میان منتخبان شوراهاى اسالمى شهرهاى 

استان معرفى شده اند که در زیر اسامى آنها آمده است.

منتخبین شوراى اسالمى خمینى شهر 
نتایج نهایى انتخابات شــوراى اســالمى خمینى شهر 
مشخص شد.اســامى منتخبان این شهرستان به شرح 

ذیل است:
اکبر حاجى حیدرى ورنوسفادرانى با 26 هزار و 153 رأى، 
داود وطن خواه با 21 هــزار و 828 رأى، عبدا... کیانى با 
18 هزار و 812 رأى، منیژه مردانى 14 هزار و 418 رأى، 
امیر لطفى فروشانى 14 هزار و 199 رأى، عبدالرضا عباسى 
12 هزار و 944 رأى، حسین رحیمى 12 هزار و 792 رأى، 
حسین غفورى اسفریزى 12 هزار و 615 رأى و محمدعلى 

پورشریعت با 12 هزار و 359 رأى.
 

منتخبین شوراى اسالمى شهر گلپایگان 
در همین راستا فرماندار گلپایگان در خصوص منتخبین 
شوراى اسالمى شهر گلپایگان گفت: 64 هزار نفر واجد 
شرایط رأى دادن بودند که از این تعداد 54 هزار نفر شرکت 

کردند.
حســین فراســت پیرامون آخریــن نتایــج انتخابات 
شوراى شهر اظهار داشــت: با پایان شمارش آراء لیست 
منتخبان شــوراى شــهر گلپایگان به صورت رســمى 
اعالم شــد و منتخبان عبارتند از : حسین زاهدى،طاهره 
خوشنویسان، مسعود اسکندرى، سینا ناظمى، معصومه 
قربانى، احمدافتخارى و حمیدنوروزى و افراد على البدل نیز 
بدین شرح هستند:سیدمحمدرضا نوربخش،على فیروزى، 

جعفر خادمى، ناهید خامسى ومجید نورى.
وى اظهار داشت: آراء لیست منتخبان شوراى شهرگوگد 
نیز بدین ترتیب اســت: مصطفى حــاج نوروزى،مهناز 
تبرایى،مجتبى شایسته،سیدجواد میرهندى و محمدرضا 
محمدى و افراد على البدل به شــرح ذیل اســت: ابوذر 

سرورى، قدرت ا... قمصرى و مرتضى دانشمندى.
فرماندار گلپایگان با اشاره به آراء شوراى گلشهر هم گفت: 
آراء لیست منتخبان شوراى گلشــهر بدین ترتیب است 
شــمس ا... فیاضى، احمدفیاضى، ابراهیم فیاضى، جواد 

یاورى و زهرا یاورى.

منتخبان شوراى شهر خوانسار
حسن شفعتى فرماندار خوانسار با اشاره به اتمام شمارش 
آراء شوراى شــهر خوانســار گفت: عبدالرضا دهاقین با 
پنج هزار و 200 رأى، تقى عورقى چهار هزار و 35 رأى، 
هوشنگ صانعى ســه هزار و 513 رأى، کتایون نادرى 
ســه هزار و 348 رأى و محمود عورقى با دو هزار و 494 
رأى موفق به حضور در پنجمین دوره شــوراى اسالمى 

شهر خوانسار شدند.

برگزیدگان شوراى شهر دهاقان 
فرماندار دهاقان گفت: با پایان یافتن شمارش آراء، اعضاى 

شوراى اسالمى شهر دهاقان معرفى شدند.
على اصغر قاسمیان اظهار داشت:تعداد کل آراء در انتخابات 
شوراى اسالمى شهر دهاقان 22هزارو392رأى مى باشد.
وى بااشاره به میزان مشــارکت84درصدى مردم در این 
انتخابات گفت:بارأى مردم پنــج نفر عضو اصلى ودونفر 
عضو على البدل در انتخابات پنجمین دوره شوراى شهر 

دهاقان انتخاب شدند.
فرماندار دهاقــان افزود:عبدالرحیــم عناقه،عبدالحمید 
یزدانى،بتول شــیروانى،مرضیه اســماعیل زاده و تیمور 
فرهمندیــان اعضــاى اصلــى و اســماعیل خادمى و 
محمد کاظم مالقاسمى اعضاى على البدل پنجمین دوره 

شوراى شهر دهاقان هستند.

منتخبان شوراى شهر مبارکه 
مردم مبارکه در انتخابات ســال 96 از 78 شعبه اخذ رأى 
اعضاى شــوراهاى اسالمى شش شــهر و 24 روستا را  
انتخاب کردند.گفتنى اســت، در شهر مجلسى نیز اولین 

دوره انتخابات شوراى اسالمى شهر برگزار شد.
نتایج شمارش شده نهایى انتخابات شوراى شهر مبارکه 
به این ترتیب اســت، اعضاى اصلى: فرشــته صالحى 
شش هزار و 83 رأى، غالمرضانصوحى شش هزار و 46 
رأى، سجادخالوزاده پنج هزار و 342 رأى، محسن رضازاده 
چهار هزار و 397 رأى، هدایت ا... عباسیان سه هزار و 766 
رأى، تقى قاسمیان سه هزار و 643 رأى، فریدون کیانى 
ســه هزار و 476 رأى و اعضاى على البدل: حمیدفروتن 
سه هزار و 411 رأى و جمال حقیقى سه هزار و 341 رأى.

منتخبین شوراى شهر طالخونچه 
نتایج نهایى انتخابات شوارى شــهر طالخونچه، توسط 

فرماندارى این شهرستان اعالم شد.
اســامى منتخبان به شــرح ذیل اســت: فرهادفرزاد با 
دو هزار و 340 رأى، عباس  کاظم هزار و 951 رأى، مسعود 
بربریان هزار و 854 رأى، حجت ا...کریمیان هزار و 781 
رأى و شــکرا...کارگران هزار و 734 رأى و اعضاى على 
البدل عبارتند از: على کاظمى هــزار و 686 رأى، مهدى 
على بیگى هزار و 420 رأى و حســن نقــى زاده هزار و 

355 رأى. 

 منتخبین شوراى اسالمى زیباشهر 
نتایج نهایى انتخابات شوارى اسالمى زیباشهر اعالم شد 

و اسامى منتخبان به شرح زیر است:
معصومه غضنفرپور بادو هزار و 184رأى، ذبیح ا...رحیمى 
بادو هزار و 125رأى، حسن ابوطالبى باهزار و 903رأى، 
خســرو غضنفرپور باهزار و 859 رأى و حسین رحیمى 

باهزار و 803رأى.
اعضاى على البدل هم مهدى ابوطالبى هزار و 671 رأى، 
سید اکبر موسویان هزار و 597  و زهرا رحیمى هزار و 543 

رأى انتخاب شدند.

نتیجه رســمى انتخابات شوراى شهر 
کرکوند 

نتایج نهایى انتخابات شوارى شهر کرکوند، اعالم شد که 
اسامى منتخبان بدین شرح است: بهنام بهرامى هزار و 603 
رأى، عوضعلى ملت با هزار و 421 رأى، بهروز اسماعیلى 
هزار و 292 رأى، مهدى ترابى 989 رأى و  زهرا بهرامى 

942رأى.
وحید رجبى بــا 917 رأى ، بهرام بهرامى بــا 888 رأى 
و مصطفى کاظمى با  864 رأى نیز بــه عنوان اعضاى 

على البدل انتخاب شدند.

منتخبان شوراى شهر مجلسى
نتیجه رسمى انتخابات پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر 
مجلسى اعالم شد و مهرداد رحمانى با 884 رأى، اعظم 
یلمه 879 رأى، ایمان ابراهیمــان 762 رأى، على احمد 

پور 741 رأى و جلیل آبرویى با 734 رأى انتخاب شدند. 
همچنین حسن فتاحى با 726 رأى، على اصفر فتاحى با 
641 رأى و سمانه شجاعى با 639 رأى به عنوان اعضاى 

على البدل برگزیده شدند.

منتخبین شوراى شهر دیزیچه 
نتایج نهایى انتخابات شوارى شــهر دیزیچه بدین قرار 
است: اسدا... یزدانى با چهار هزار و 35 رأى،  بهرام یزدانى 
با دو هزار و 696 رأى، على ملکى با دو هزار و 694 رأى، 
مرتضى عطایى نوکابادى با دو هزار و 556 رأى و مرتضى 
نورى لنجان نوکابادى بــا دو هزار و 448 رأى. همچنین 
اعضاى على البدل منتخب این شــهر عبارتند از: مهدى 
عطائى با دو هزار و 399 رأى، معصومه سلمانیان با دو هزار 

و 386 رأى و سید صادق جزایرى با دو هزار و 355 رأى.

اسامى منتخبان شوراى شهر اردستان 
علیرضا غیور، فرماندار اردستان اسامى منتخبان شوراى 
شهر این شهرستان را به شــرح ذیل اعالم کرد:علیرضا 
شریف زاده، سید منیر عقدایى، سید ولى ا... صمیمى، روح ا... 

جاللى و نادر یزدان بخش.

اسامى منتخبان شوراى شهر سمیرم 
محمد حسین نصرتى، فرماندار سمیرم اسامى منتخبین 
شوراى شهر این شهرستان را بدین شرح اعالم کرد: ایرج 
منصورزاده، روح ا... شهبازى، محمدابراهیم پیرمرادیان، 

ابوالفضل طایى و حسن شهبازى.

برگزیدگان شوراى شهر کاشان 
نتایج نهایى و رسمى انتخابات شوراى اسالمى شهر در 
شهر کاشان اعالم شــد که بر این اساس اسامى شوراى 
منتخب بدین شــرح است: ســیدمهدى ناظم رضوى با  
53 هزار و 189 رأى، مصطفى کردمیل با31 هزار و 274  
رأى،على هاشمى طاهرى با  22 هزار و 485 رأى،  مجید 
شــمس با  21 هزار و 359 رأى، علیرضا پورعسگرى با 
20 هــزار و 375 رأى، علیرضــا مفــرح بــا 19 هزار و 
910رأى، حسینعلى وکیل با 18 هزار و 546  رأى،  على 
رســول زاده با 17 هزار و 780 رأى و  عفــت پدرام فر با 

17 هزار و 587  رأى.

اسامى منتخبین شوراى شهر نطنز
محمدآقا مرادى، مجید اخالقى، عباس عسگرى، علیرضا 
عراقى و تقى خطیرى به عنوان منتخبین شــوراى شهر 

نطنز انتخاب شدند.

حائزان اکثریت آ راء در بادرود 
با اعالم شمارش آراء در پنجمین دوره انتخابات شوراى 
اسالمى شــهر بادرود، به ترتیب افراد ذیل حائز اکثریت 

آرا شدند:
حســین فخرى با چهار هزار و 618 رأى، ســید عباس 
ســیدى با چهار هزار و 23رأى،محســن نوین بخت با 
سه هزار و 817 رأى، محمدرضا حیدرى با سه هزار و 787 

رأى و  حسین میرزائیان با سه هزار و 663 رأى.

نتایج شوراى شهر خالدآباد 
نتایج شــوراى شــهر خالدآباد به ترتیب ذیل مى باشد: 
مرتضى شیرزادى، ســید دخیل بنى هاشــمى، حبیب 
محمودى، شیخ محمد على شریفى و سید عباس حسینى.

نتایج نهایى منتخبین شوراى شهر طرق رود
نتایج نهایى منتخبین شوراى شهر طرق رود نیز عبارتند 
از :اسماعیل سلوکى، عبدا... رحیم طرقى، رضا مقیم، خانم 

غفارى و قاسم مبینى کیا.

نتایج قطعى شوراى شهر چادگان
منتخبان مردم در شوراى اسالمى شهر چادگان مشخص 
شدند.بر اســاس اعالم فرماندارى این شهرستان، نتایج 
قطعى انتخابات شوراى شهر چادگان به شرح ذیل است: 
مرتضى میالنى نژاد  با دو هــزار و 786رأى، هدایت ا... 
نظرى با دو هــزار و 721رأى، غالمرضا لطفى با دو هزار 
و  642 رأى، محمد عرب با دو هزار و 481 رأى و روح ا...

شاهمرادى با دو هزار و 398 رأى.

اســامى منتخبین شــوراى اســالمى 
فریدونشهر

با اتمــام فرآینــد شــمارش آراء در شــعب رأى گیرى 
فریدونشهر اسامى منتخبین مردم براى شوراى اسالمى 
شهر مشخص شد که بدین شرح است: احمد رحیمى با 
ســه هزار و 822  رأى، احمدرضا اصالنى با ســه هزار و 
789 رأى، پرى خودســیانى با دو هزار و 979 رأى، سعید 
اصالنى با دو هــزار و 718 رأى و ســیف ا... عظیمانى با 

دو هزار و 285 رأى.

اســامى منتخبــان شــوراى شــهر 
بوئین میاندشت 

ماشــاءا...طحانیان زاده، فرماندار بوئین میاندشت اسامى 
منتخبان شوراى شــهر این شهرســتان را به شرح زیر 

اعالم کرد:
مجتبــى دوســت محمدى، مرتضى احمدى، ســعیده 

دوست محمدى، مصطفى مرتضایى و نورا... عالیى.

نتایج نهایى انتخابات شوراى شهر داران
نتایج نهایى انتخابات شوارى شــهر داران به شرح ذیل 
است: محمدرضا شیخى، محمود شیخ دارانى، لیال زمانى، 

ابراهیم صادقى دارانى و عباس محمدصالحى دارانى.

منتخبان شوراى شهر دامنه
منتخبان شوراى شــهر دامنه در پنجمین دوره انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا اعالم شدند که عبارتند از :
على اصغر مباشرى، مرضیه کاظمى دمنه، امیر خانى، سید 

مظفر قاسمى دمنه و عبدالرضا مرادى دمنه.

نتیجه نهایى شوراى شهر افوس
نتایج نهایى انتخابات شوارى شــهر افوس به شرح ذیل 
است: على کیخواهى، حشمت ا... شاهسوندى، هوشمند 

حاجى بنده، احمد برهانى و  سید داوود موسوى.

منتخبان شوراى شهر منظریه 
منتخبان شــوراى شهر منظریه معرفى شــد ند. اسامى 

منتخبان شوراى شهر منظریه به شرح ذیل است:
عبدالحســین نادرى قره قانى با هزار و 901 رأى، عباس 
قرقانى با  هزار و 851 رأى، على ســلیمانى زاده اســفه 
ســاالرى با هزار و 787 رأى، عباســعلى بیاتى با هزار 
و 632 رأى و فاطمــه شــایان بابوکانى با هــزار و 374

 رأى. 

منتخبین پنجمین دوره شوراى شهر تیران 
اســامى نهایى منتخبین پنجمین دوره شوراى اسالمى 
شهر تیران از سوى فرماندارى این شهرستان اعالم شد 
که عبارتند از: حمید هاشمى با سه هزار و 704 رأى، بهاره 
دولت یار با سه هزار و 577 رأى، على دادخواه با سه هزار 
و 177 رأى، اصغر صالحى با دو هزار و 883 رأى و عبدا... 

امینى با دو هزار و 209 رأى.

منتخبین شوراى شهر نطنز 
اسامى نهایى منتخبین پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر 

نطنز از سوى فرماندارى این شهرستان اعالم شد.
محمد مرادى با دو هزار و 314 رأى، مجید اخالقى با هزار 
و 966 رأى، علیرضا روغنى عراقى بــا هزار و 888 رأى، 
تقى خطیرى با هزار و 878 رأى و عباس عسکرى با هزار 

و 787 رأى.

اسامى منتخبان شوراى اسالمى شهرضا 
اســامى منتخبان شــوراى اســالمى شــهرضا اعالم 
شد.محسن گالبى، فرماندار شــهرضا اسامى منتخبان 

شوراى شهر این شهرستان را به شرح زیر اعالم کرد:
کمال خدادادى، آرزو قوامى، ســعید آقاســى، مرتضى 
آقاخانى، ســید مهدى فاطمى، مهدى صالح پور و یدا...

طاهر.

نتایج انتخابات شوراى شهر خور 
پنج عضو اصلى پنجمین دوره انتخابات شوراى اسالمى 
شهر خور مشخص شد.على اســتوار فرماندار خور نتایج 
انتخابات شوراى اســالمى شــهر خور را به شرح ذیل 
اعالم کرد: محمدرضامولوى، حاج حســن زرگر، ســید 
حکمت عبادى، عباســعلى غالمرضایى و ســید على 

اکبرشاهچراغى.

منتخبین شوراى اسالمى زرین شهر
با پایان یافتن شمارش آراء،منتخبین شوراى اسالمى 
زرین شهر معرفى شدند.سعید نادى زاده با هفت هزار 
و 711  رأى، ژاله مبشرى با پنج هزار و 473 رأى، احمد 
احمدیان با پنج هزار و 335رأى، ســودابه باقرى با پنج 
هزار و 159رأى، على سلیمیان با چهار هزار و 684 رأى، 
محمد باتوانى چهار هزار و 425 رأى و حجت االسالم 

والمسلمین مجید سبکتکین چهار هزار و 326 رأى.

منتخبین شوراى اسالمى فوالدشهر
منتخبین شــوراى اســالمى فوالدشــهر هم اعالم 
شــدند.جواد قاســمى با ســه هزار و 719 رأى، خلیل 
مصطفــى زاده بــا ســه هــزار و 526رأى، حســن 
عباســى با ســه هزار و 480 رأى، محســن شاقولى 
زایى با ســه هــزار و 396رأى، هوشــنگ کیانى ده 
کیان به ســه هــزار و 112رأى، محمدرضــا باقرى 
ســه هزار و 34رأى و علــى محمــد لیموچى 2806

 رأى.

برگزیدگان شوراى اسالمى زاینده رود
حسن مؤذنى بیستگانى با دو هزار و  568 رأى، عبدالعلى 
قاسمى بیســتگانى با هزار و 865 رأى، محمدمحسنى 
بیستگانى با هزار و 840 رأى، منصورمؤذنى بیستگانى 
با 779 رأى و فریدون کریمــى بهجت آبادى با هزار و 

732 رأى.

منتخبین شوراى شهر باغبهادران
حجت ا...امینى با دو هزار و 470 رأى، حمیدرضا امینى 
با هزار و 736 رأى، کمال کرامتیان با هزار و 696 رأى، 
عبدا... آقایى با هزار و655 رأى و اعظم جهاندار با هزار 

و 648 رأى.

برگزیدگان شوراى شهر سده لنجان
مجتبــى ادیبــى بــا چهــار هــزار و 153 رأى، 
نبــى ا... ادیبى با چهــار هــزار و 14  رأى، حمیدرضا 
ادیبــى ســه هــزار و 132رأى، علــى بیدکانــى با 
دو هزار و 976 رأى و ســهراب براتى با دو هزار و 841 

رأى.
ادامه در صفحه 7...

تکلیف  شوراى اسالمى  50 شهر 
استان  مشخص شد
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فقدان سند مالکیت
شــماره: 951218641257833 چون خانم اکرم فاضل نجف آبادى فرزند جعفر باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت ششدانگ پالك شماره 
1192 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 401 دفتر 30 ذیل ثبت 3229 و سند 
مالکیت 20469 بنام اسماعیل بارانى نجف آبادى ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سندقطعى 
176259-94/10/09 دفترخانه 23 نجف آباد به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. 

م الف: 4224 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/2/482
مزایده

شماره آگهى: 139603902133000004 شماره پرونده: 9204002133000021 براساس پرونده اجرائى 
کالسه 9200021 تمامت ششــدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى یکهزار وپانصدودوازده فرعى مجزى شده 
ازپالك نهصدودو اصلى واقع در قطعه چهارنجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان بانضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه 
و انشعابات و اشتراکات منصوبه و غیرمنصوبه درآن ملکى مرحوم حسین ربانیان نجف آبادى فرزند رمضانعلى 
که به موجب سندشماره 57279 مورخ 90/07/19 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 129 اصفهان دررهن 
مدیریت شعب بانک مهراقتصاد استان اصفهان قراردارد و برابرنامه شماره 103/93/8049/38 مورخ 93/9/25 
اداره ثبت اسنادوامالك نجف آباد درصفحه 538 دفتر جلد 371 امالك بخش مربوطه بنامش سابقه ثبت و 
سند مالکیت دارد و ششدانگ آن به مساحت دویست مترمربع محدود است به: شماال بطول ده متر پى است 
به خیابان شرقا بطول 20متر پى اســت به پى پالك 902/1513 جنوبا بطول 10متر پى است به فضاى سبز 
غربا بطول 20متر پى است به پى پالك 902/1511 و حقوق ارتفاقى ندارد از ساعت 9صبح تا12روز یکشنبه 
مورخ 96/03/21 درمحل اجراى اسنادوامالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى ازطریق 
مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده ازمبلغ یک میلیارد و پانصدوسى میلیون ریال قیمت ارزیابى 
شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود 
و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب،برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى 
بعهده برنده مزایده میباشد. طبق گزارش کارشــناس مربوطه مورد مزایده بصورت یکباب منزل مسکونى با 
قدمت حدود 20سال که داراى یک طبقه ســاختمان درهمکف بازیربناى 167مترمربع با کاربرى مسکونى 
و اطاق مجاورپله درنیم طبقــه بازیربناى 26متر و زیربناى کل 193 مترمربع و ســقف طبقات آهن و آجر با 
دیوارهاى باربر مى باشد. کف آن موزاییک،دیوارهاى داخلى و ســقف اندود گچ، سرویس بهداشتى،حمام و 
آشپزخانه کاشى کارى و سرامیک،آشپزخانه داراى کابینت فلزى،دربهاى داخلى چوبى،درب و پنجره بیرونى 
آهنى،نماى بیرونى و حیاط سیمانى،کف فرش حیاط موزائیک و سیستم گرمایش بخارى گازى و سرمایش 
کولرآبى و داراى انشعابات آب،برق،گاز و تلفن میباشد. ودرحال حاضر درتصرف ورثه مالک متوفى مى باشد 
و طبق اعالم بستانکار مورد مزایده درحال حاضر تحت پوشــش هیچ بیمه اى قرارندارد. کسانى که مایل به 
خرید و شرکت درمزایده مى باشند میتوانند ازمورد مزایده به آدرس نجف آباد-امیرآباد-شهرك آزادگان-فاز 
سوم-خیابان بعثت-بعثت4 کدپستى 8516818544 دیدن نمایند. این آگهى دریک نوبت درتاریخ 96/02/31 
درروزنامه نصف جهان درج و منتشــر میگردد. درضمن چنانچه روز مزایده مصادف باتعطیل رســمى باشد 
روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. م الف: 4367 فاتحى مســئول واحد اجراى اسناد رسمى 

نجف آباد/2/965
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 114/96 خواهان مهدى جنت دادخواستى مبنى بر مطالبه 27/000/000 ریال 
به انضمام مطلق خسارات به طرفیت رضا نصر تقدیم نموده اســت؛  وقت رسیدگى مورخ 96/4/17 ساعت 
4 عصر تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 5343 

شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1038
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 951584 خواهان مصطفى پاهش کون دادخواستى مبنى بر مطالبه طرفیت مجید 
هاشمى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخ 96/4/12 ساعت 9:30 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به 
این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانى جنب بیمه ایران-مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى 
اتخاذ مى شــود. م الف: 5383 شعبه 45 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/2/1039
مزایده

شعبه ى چهارم اجراى احکام شوراى حل اختالف در خصوص پرونده ى کالسه ى 3101/95 ش ح 4 له آقاى 
عباس عابدینى و علیه مجید امیرى به آدرس اصفهان خ جى-جنب تاالر آفتاب مجتمع آســمان طبقه اول 
واحد 1 بابت محکوم به هزینه هاى اجرایى به مبلغ 99/040/000 ریال اموال توقیفى محکوم علیه به شرح: 
1- صندلى چرخدار کنفرانسى (مارك کاراوراو صنعت) با کارکرد کم تعداد 14 عدد به قیمت 26/600/000 
ریال، 2- صندلى انتظار ایده روکش چرمى با کارکرد کم تعــداد 2 عدد به قیمت 3/000/000 ریال، 3- میز 
کنفرانس چرمى قهوه اى به ابعاد 3×1/5 متر (یکى از پایه ها لق است) تعداد یک عدد به قیمت 2/000/000 
ریال، 4- میز ام دى اف قهوه اى به ابعاد 1/5×75 متر با فایل مربوطه تداد 2 عدد به قیمت 6/000/000 ریال، 
5- میز ام دى اف قهوه اى به ابعاد 1/8×75 متر چهارپایه تعداد یک عدد به قیمت 1/500/000 ریال، 6- میز 
روکش صاحین به ابعاد 1/50×75 متر چهارپایه به تعداد یک عدد به قیمت 500/000 ریال، 7- میز ادارى به 
ابعاد 1/4×75 متر چهارپایه به تعداد یک عدد به قیمت 1/500/000 ریال، 8- فایل ادارى 4 کشویى ام دى اف 
به تعداد 2 عدد به قیمت 2/000/000 ریال، 9- کمد دو در ام دى اف قهوه اى به ابعاد 1/9×9 متر به تعداد یک 
عدد به قیمت 1/900/000 ریال، 10- ویترین سه طبقه ام دى اف قهوه اى به ابعاد 2×9 متر (یکى از شیشه ها 
شکسته) به تعداد یک عدد به قیمت 2/200/000 ریال، 11- ویترین 3 طبقه چوبى کرمى به ابعاد 2×1 متر به 
تعداد یک عدد و به قیمت 1/000/000 ریال، 12- استفاده کامپیوتر شامل کیس و کیبورد و مووس و مانیتور 
  365 Panasonic fp ب تعداد یک عدد به قیمت 5/000/000 ریال، 13- دستگاه فس LG/7-775
به تعداد یک عدد به قیمت 1/100/000 ریال، 14- دستگاه سه کار لیزرى Hp 11 32 به تعداد یک عدد به 
قیمت 2/500/000 ریال، 15- گاوصندوق 2 در اصفهان کاوه با فرض خامى بودن به علت بسته بودن درهاى 
آن ارزیابى شامل محتویات احتمالى داخل آن نمى شود به تعداد یک عدد به قیمت 3/000/000 ریال، 16- تابلو 
دیوارى پى وى سى خطاطى و عکس و سایت در ابعاد مختلف تعداد 6 عدد 900/000 ریال، 17- گاز 3 شعله 
رومیزى تابش گاز + عالایدین گازى هرکدام یک عدد به تعداد 2 تا به مبلغ 500/000 ریال، 18- 2 عدد پتو + 
تشک و بالش + موکت 12 مترى هرکدام 1 عدد به تعداد 5 عدد جمعًا به مبلغ 200/000 ریال، 19- یک عدد 
چوب لباسى آهنى ایستاده به تعداد 1 عدد به مبلغ 350/000 ریال، 20- سه عدد گل مصنوعى سبزى + یک 
عدد درخت کوزه اى مصنوعى ایستاده به تعداد 4 عدد به مبلغ 400/000 ریال، 21- تلفن رومیزى تکنوتل + 
ماشین حساب رومیزى کالسیو هر کدام یک دستگاه به تعداد 2 به مبلغ 200/000 ریال، 22- یکدست ظروف 
آشپزخانه دسینى به تعداد یک عدد به مبلغ 150/000 ریال که جمع کل اموال به مبلغ 62/500/000 ریال که 
مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نشده است در نظر دارد جنبه ى مزایده به مورخ 96/3/21 ساعت 11 تا 12 
صبح در محل اجراى احکام شوراى حل اختالف وقع در خیابان آتشگاه روبروى پمپ بنزین مجتمع شماره ى 
2 شوراى حل اختالف طبقه دوم برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده مى توانند با واریز ده درصد قیمت 
پایه حداقل 5 روز قبل از روز برگزارى مزایده به شماره حســاب (2171350205001) بانک ملى با ارائه ى 
فیش آن به این شعبه ى اجراى احکام از اموال توقیفى بازدید نماید پیشنهاد دهنده ى باالترین مبلغ برنده ى 
مزایده خواهد بــود. م الف: 5406 مدیر-اجراى احکام شــوراى حــل اختالف اصفهان (مجتمع شــماره 

یک)/2/1040
ابالغ نظریه کارشناسى 

در خصوص پرونده کالسه 94-1891 خواهان فرزاد فرزادیان به وکالت مسیح جعفرى قوام آبادى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه وجه قرارداد به طرفیت نادیا حسام تقدیم نموده است. یک هفته وقت جهت حضور و مطالعه 
نظریه کارشناسى تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده جهت مطالعه نظریه کارشناسى به این شعبه واقع در خیابان سجاد-اول خیابان ارباب-روبروى 
مدرسه نیلى پور-جنب ســاختمان صبا پالك 57-کد پســتى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف 
اصفهان-شعبه13 شوراى حل اختالف اصفهان ظرف یک هفته پس از ابالغ مراجعه نماید. در صورت عدم 
حضور تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 5402 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/2/1041
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 144/96 خواهان شهین کبیریان دادخواستى مبنى بر الزام به حضور در دفاتر رسمى 
و تنظیم و انتقال سند یک فقره خط موبایل به طرفیت 1- فرزاد شعاع 2- اکبر گالبدار تقدیم نموده است؛ وقت 
رسیدگى براى روز شنبه مورخ 96/4/10 ساعت 3:30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شماره 
2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 5396 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1042
ابالغ راي

کالســه پرونده: 951162 شــماره دادنامه: 9609976794100247-96/2/12 مرجع رسیدگى: شعبه 11 
شوراى حل اختالف اصفهان. خواهان: على یار رحیمى سفتجانى با وکالت خانم الهام مهرابى تهرانى  به نشانى 
اصفهان خ شیخ صدوق شمالى جنب گالرى مبل سوین ساختمان 384 طبقه دوم دفتر آقاى مجتبى داورى. 
خوانده: ماشاا... گلستانى زاده به نشانى مجهول المکان. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى على یاررحیمى سفتجانى 
با وکالت خانم الهام مهرابى تهرانى به طرفیت آقاى ماشاا... گلســتانى زاده به خواسته صدور دستور مبنى بر 
تخلیه عین مستأجر به لحاظ الفقفلى مهلت اجاره و مطالبه اجرت المثل به انضمام مطلق خسارات دادرسى و 
تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل جلب نظر کارشناس رسمى على الحساب هفت میلیون ریال نظر به محتویات 
پرونده و قرارداد عادى اجاره پیوستى دادخواست و احراز رابطه استیجارى و اینکه مدت اجاره به پایان رسیده 
و عدم تخلیه خواند و اینکه نامبرده با وصف ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى شرکت نکرده و دفاعى به عمل 
نیاورده لذا در خصوص تخلیه مستند به بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر و ماده 198-519 قانون 
آیین دادرســى مدنى حکم بر تخلیه یک باب مغازه واقع در امام زاده حصه کوچه امین پالك 226 و پرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 2/835/000 ریال هزینه دادرسى و 120/000 ریال هزینه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و در خصوص اجرت المثل تصرف توجهى به ماده 18 قانون مدنى و 
89 قانون آئین دادرسى مدنى و ماده 9 و 41 قانون شوراهاى حل اختالف این شورا خود را صالح به رسیدگى 
نداشته و قرار عدم صالحیت به شایســتگى محاکم عمومى حقوقى اصفهان صادر مى نماید. م الف: 5345 

شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/2/1043
ابالغ راي

کالسه پرونده: 92-429 شماره دادنامه: 866-92/10/3 مرجع رســیدگى: شعبه 26 شوراى حل اختالف 
اصفهان. خواهان: محمد کاظمى جوجیلى به نشانى ســه راه حکیم نظامى خ ارتش بن ش عطایى پ 75 و 
73. خوانده: على جعفرى به نشانى مجهول المکان. خواسته: مطالبه. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى 
مبادرت بصدور رأى مى نماید: رأى قاضى شورا: در خصوص دادخواست محمد کاظمى جوجیلى به طرفیت 
على جعفرى بخواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 91/5/15-403/490131 
عهده بانک صادرات دولت آباد به انضمام خسارات دادرســى و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمى و 
مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده 
و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از 
اشتغال ذمه ى خوانده به خواهان را حکایت مى کند. على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198، 
519، 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 204/000 ریال به عنوان خسارت 
دادرسى به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 91/5/15 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابــى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه خواهد بود. م الف: 5336 شــعبه 26 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/2/1045

ابالغ وقت رسیدگى
در خصوص پرونده کالسه 951568ش11 خواهان حسین نصرالهى به وکالت آقاى خیرى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه به طرفیت مجید روح الهى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى مورخ 96/4/19 ساعت 10 تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان چهارراه 
وکال مجتمع شــهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 5335 

شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1046
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951424 شماره دادنامه: 9509976797901894-95/11/9 مرجع رسیدگى: شعبه 45 شوراى 
حل اختالف اصفهان. خواهان: آقاى رحیم فالح به نشانى خیابان بزرگمهر خیابان هشت بهشت غربى نرسیده 
به چهارراه گلزار مجتمع نفیس طبقه 3. وکیل: 1- سولماز دهقانپور به نشانى خیابان نیکبخت کوچه شماره 12 
مجتمع ادارى نیکبخت طبقه ششم واحد 318، 2- لیال جعفرى به نشانى شیخ صدوق شمالى ساختمان 400 
واحد 5. خوانده: محمد رمضانى به نشانى خیابان شــیخ صدوق شمالى حدفاصل چهارراه وکال و سه راه شیخ 
مفید کباب ترکى آترین. خواسته: مطالبه وجه 4 فقره سفته به مبلغ 40/000/000 ریال، خسارات دادرسى، تأخیر 
تأدیه و حق الوکاله ى وکیل. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید: رأى شورا: در 
خصوص دعوى آقاى رحیم فالح به طرفیت آقاى محمد رمضانى به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال 
وجه مدرکیه با توجه به فتوکپى مصدق 4 فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه دارى کل 719305- 719303-

719306-719304 به مبلغ 40/000/000 ریال و اینکه خوانده با اطالع در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و 
از دعوى مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچ گونه ایراد و دفاعى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین 
و برائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت لذا دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 307 و 309 
قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق آدم حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/855/000 ریال هزینه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره 
غیابى و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومى اصفهان مى باشد. ولیکن در خصوص مطالبه ى خسارت تأخیر در تأدیه با توجه به اینکه این 
دعوى داراى ارکانى است که یکى از آن ارکان عبارتست از: تغییر فاحش ساالنه قیمت از تاریخ سررسید که با 
توّجه به تاریخ سررسید سفته که مورخه 95/1/20-95/1/20- 95/1/20- 95/1/20 مى باشد این رکن احراز 
نمی گردد. فلذا دعوى خواهان مقرون به صّحت تشخیص داده نشــده مستنداً به مواد 197 و 522 قانون آئین 
دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم میگردد رأى صادره حضورى است و ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و نیز در خصوص تأمین خواسته با توّجه به عدم تودیع 
خسارت احتمالى مستنداً به بند «د» ماده 108 قانون آئین دادرسى مدنى فعًال شورا مداخله با اقدامى نمى باشد. 

م الف: 5334 شعبه 45حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/1047
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960118 خواهان محمد جان نثارى دادخواستى مبنى بر مطالبه چک به طرفیت 
صادق رحمانى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى مورخ 96/4/10 ساعت 16:30 عصر تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق-چهارراه 
وکال مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 5333  شعبه 39 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1048
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 1036/95 خواهان معین رضایى کوپائى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت 
بهرام جمال زاده تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/4/7 ساعت 3:30 عصر تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 5332  شعبه 29 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1052
ابالغ راي

کالسه پرونده اصلى: 621/95 شــماره دادنامه: 797-95/7/24 مرجع رســیدگى کننده: شعبه 17 شوراى 
حل اختالف اصفهان، خواهان: حســین زمانى به نشانى اصفهان-ملک شــهر-خ مطهرى-ك24-پ2، 
خوانده: عبدالحســین جادرى به نشــانى مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: به تاریخ 
95/7/17 شــعبه 17 با عنایت به محتویات پرونده کالســه 621/95 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم 
شــورا، ضمن ختم رســیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. 
راي قاضی شــورا: در خصوص دعوى حســین زمانى به طرفیت عبدالحســین جادرى به خواسته مطالبه 
مبلغ چهل و ســه میلیون ریال موضوع یک فقره چک به شــماره 438867-94/10/15 به انضمام مطلق 
خســارات قانونى. با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار 
دین و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکــه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونى در جلســه رســیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك مؤثر قانونى در خصوص دعوى 
مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده 
و مســتنداً به مواد 313-314 قانون تجارت و مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و ســه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/060/000 ریال 
بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه نشر آگهى خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ســر رسید (94/10/15) تا زمان 
وصول براســاس آخرین شــاخص بانک مرکزى در حقو خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى 
محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، 
ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 5331 

شعبه 17 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1053
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 965/95 خواهان محمدرحیم ابراهیمیان دادخواســتى مبنى بر پرداخت مبلغ 
38/745/000 ریال به طرفیت یونس قاضى خانى تقدیم نموده و وقت رسیدگى براى مورخ 96/4/4 ساعت 17 
تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاى خواهان، مستنداً به ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد-اول خیابان ارباب-روبروى مدرسه نیلى پور جنب ساختمان صبا-پالك 57-کدپستى 8165756441 
شوراى حل اختالف اصفهان-شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگى، ابالغ قانونى تلقى شده و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. م الف: 5330 شعبه 18 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/1054
ابالغ راي

کالســه پرونده: 959/95 شــماره دادنامه: 9609976797900094-96/1/27 مرجع رسیدگى: شعبه 45 
شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: حســن رفیعى به نشــانى: اصفهان دروازه تهران خ خرم ساختمان 
ستاره واحد 402، خوانده: امیر ابدالى به نشانى مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى 
مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: 
در خصوص دعوى آقاى حســن رفیعى به طرفیت آقاى امیر ابدالى به خواســته مطالبه مبلغ 92/500/000 
ریال وجه چک به شــماره ى 349629 به عهده ى بانک ملى به انضمام مطلق خســارت قانونى، با توجه به 
محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رغم 
ابالغ قانونى در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض 
نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننمــوده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد 
که مســتنداً به مواد 310 و 313 قانون تجــارت و 198، 515، 519، 522 قانــون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 92/500/000 ریال بابت اصل خواســته 3/277/500 ریال بابت هزینه دادرســى و 
خســارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررســید چک موصوف (94/7/30) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمایــد رأى صادره غیابى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــى در همین مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابــل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 5329 

شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/2/1055
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951471 شــماره دادنامه: 9609976794100303-96/12/16 مرجع رسیدگى: شعبه 11 
شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول معتمدى به نشــانى خ مدرس-خ مولوى-کوى سیمین-بن 
سیمین-پ43، خوانده: 1- زیبا پارسامنش به نشانى مجهول المکان 2- یدا... شفیعى به نشانى مجهول المکان، 
گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى رســول معتمدى بطرفیت زیبا پارسامنش و یدا... شــفیعى به خواسته مطالبه وجه 
یکصد میلیون ریال بابت وجه پرداختى تضامنى یک فقره وام به انضمام هزینه دادرسى، تأخیر در تأدیه، نظر به 
محتویات پرونده و اظهارات خواهان و عدم حضور خواندگان و عدم وصول الیحه از طرف خواندگان و با توجه 
به پاسخ استعالم بانک قوامین به شماره 1009490 مورخ 96/2/3 در موضوع ضمانت آقاى رسول معتمدى 
براى تسهیالت یداله شفیعى، لذا شوراء به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده 
ردیف دوم (یدا... شفیعى) به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/800/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد و نسبت به خوانده 
ردیف اول (زیبا پارسامنش) به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوا صادر مى گردد. رأى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از آن اتمام مهلت 
واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 5328 

شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1056
اجراییه

شــماره: 52/545/95 ش-95/2/17 بــه موجب راي شــماره 545 تاریخ 95/8/4 حوزه 52 شــوراي حل 
اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیــه: محمدصادقى فرزند جعفر به نشــان 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و شــش میلیون و هفتصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد 
و دوازده ریال بابت اصل خواســته و مبلغ دو میلیون و هفتصد و شــصت هزار ریال بابت هزینه دادرســى 
و مبلغ یکصد و بیســت هزار ریال بابت هزینه نشــر آگهى و خســارت تأخیر در تأدیــه از تاریخ 90/10/5 
تا تاریخ اجراى حکم و نیم عشــر اجرایى. مشــخصات محکوم له: امیرحســین منصوریان فــر فرزند احمد 
به نشانى اصهان خ صغیر بن بســت حمیدرضا نیکدســتى پالك آخر ســمت چپ. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 5327 

شعبه 102 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1058
ابالغ راي

کالسه پرونده: 947/95/ش25 شماره دادنامه: 67- 96/1/27 مرجع رسیدگى: شعبه 25 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: آقاى حسن سرلک به نشانى: اصفهان خ رباط اول خ بهار بن بست شقایق ساختمان چهارم 
سمت چپ ط 2، خواندگان: 1- خانم رضوان الهى به نشانى: مجهول المکان 2- آقاى غالمرضا مرشدى به 
نشانى: اصفهان خ معراج خ فجر 2 بن بســت احمدى پالك 72،   3- آقاى محسن فتحى به نشانى: اصفهان 
خ غرضى کوچه فردوس بن بســت مهرداد 4- آقاى احسان سرلک به نشــانى: اصفهان خ رباط اول خ بهار 
بن بست شقایق ساختمان چهارم سمت چپ ط 2، خواسته: الزام به انتقال ســند خودرو پراید هاچ بک مدل 
84 سفیدرنگ به شماره انتظامى 452 و 99 ایران 53 به انضمام هزینه هاى دادرسى مقوم به 40/000 ریال. 
گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
آقاى حسن سرلک فرزند حسین به طرفیت خواندگان 1- خانم رضوان الهى فرزند رحیم 2- آقاى غالمرضا 
مرشــدى فرزند قدرت 3- آقاى محســن فتحى فرزند سلطانعلى 4- آقاى احسان ســرلک فرزند حسن به 
خواسته الزام خواندگان به انتقال ســند رسمى یکدستگاه خودروى ســوارى پراید به شماره انتظامى 452 و 
99 ایران 53 به انضمام کلیه هزینه هاى دادرسى. با توجه به شرح دادخواســت تقدیمى و اظهارات خواهان 
در جلســه رســیدگى مبنى بر اینکه طى قولنامه عادى مورخ 95/7/25 خودروى پراید مدل 84 را از خوانده 
ردیف چهارم خریدارى نموده و نامبرده نیز طى قولنامه عادى مورخ 95/7/7 خودروى ســوارى موصوف را 
از خوانده ردیف سوم خریدارى نموده و خوانده ردیف ســوم نیز طى قولنامه مورخ 94/6/14 خودروى مورد 
ادعاى را از خوانده ردیفل دوم و نامبــرده نیز طى قولنامه مورخ 91/10/25 از خوانــده ردیف اول خریدارى 
نموده است و طى سند قطعى منقول شماره 32663 مورخ 90/10/21 ثبت شده در دفتر اسناد رسمى شماره 
152 حوزه ثبتى اهواز خودروى مورد ادعا به خوانده ردیف اول انتقال داده شده است و اظهارات خوانده ردیف 
سوم در جلسه رسیدگى مبنى بر اینکه خودروى موصوف را از خوانده ردیف دوم خریدارى و به خوانده ردیف 

چهارم فروخته و ثمن آن را دریافت کرده ام و اظهارات خوانده ردیف چهارم در جلسه رسیدگى مبنى بر اینکه 
خودروى مورد ادعا را طى قولنامه ابرازى به خواهان فروخته ام و اینکه خواندگان ردیفهاى اول و دوم على رغم 
ابالغ هاى قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و الیحه اى نیز ارائه ننموده اند و پاسخ استعالم انجام شده 
از معاونت راهور به شــماره 1413/6/99452 مــورخ 95/12/4 که ظهور بر مالکیت رســمى خوانده ردیف 
اول وارد و بــا عنایت به مدارك ابرازى تسلســل ایادى و اســناد رســمى انتقال قطعى منقول ارائه شــده 
توســط خواهان شــورا دعوى مطروحه را وارد دانســته و با اســتناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول (خانم رضوان الهى) به حضور در دفتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى 
یکدستگاه خودروى سوارى پراید مدل 1384 به شماره انتظامى 452 و 99 ایران 53 به نام خواهان و نظر به 
اینکه هزینه نقل و انتقال طبق عرف برعهده فروشــنده بالفصل مى باشد با استناد به مواد 198 و 519 قانون 
آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف چهارم (آقاى احســان سرلک) به پرداخت هزینه نقل 
وانتقال طبق تعرفه دفتر اسناد رسمى و 1/180/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره نســبت به خواندگان ردیف هاى چهارم و سوم حضورى 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد و نسبت به 
خواندگان ردیفهاى اول و دوم غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس 
از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 5326 

شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1059
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951490 خواهان سعید خیرالهى دادخواســتى مبنی بر مطالبه به طرفیت امیر 
جمشیدى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/4/28 ساعت 8:30 صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى 
چهارراه وکال شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 5325 شعبه 8 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1060
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960057 خواهان آقاى سعادت پورکاظمیان دادخواستى مبنی بر مطالبه وجه به 
طرفیت آقاى احمدرضا جعفرزاده تقدیم نموده  اســت. وقت رســیدگی براي روز شنبه مورخ 96/4/3 ساعت 
8 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان- ابتداى خیابان ارباب- مجتمع شماره 1 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 5324 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1061
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960218ش11 خواهان حسین سرشوقى دادخواستى مبنی بر مطالبه به طرفیت 
على خاشعى تقدیم نموده  است؛ وقت رســیدگی براي مورخ 96/4/19 ساعت 11:30 تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان چهارراه وکال 
مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 5323 

شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1062
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960192 خواهان بانک ملت با وکالت خانم فهیمه هپامى مبنی بر مطالبه به طرفیت 
حسن احمدى و عباس دمانیا و غالم رضا ایوبى تقدیم نموده  است؛ وقت رسیدگی براي مورخ 96/4/27ساعت 
9:30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 5364 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1119
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 95-903 خواهان محمد امیرى با وکالت مصطفى نوروزى مبنی بر مطالبه به 
طرفیت ایرج شیرین کام و مهرداد میراحمدى تقدیم نموده  است؛ وقت رسیدگی براي مورخ 96/4/4 ساعت 17 
عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خیابان شیخ صدوق-چهارراه وکال مجتمع شماره2. شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ 
مـی شـود.  م الف: 5395 شعبه 39 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1120

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 960217ش11 خواهان حسین سرشوقى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
على خاشعى تقدیم نموده  است؛ وقت رسیدگی مورخ 96/4/19 ســاعت 11 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان چهار راه وکال مجتمع شهداى 
مدافع حرم شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 5322 شعبه 11 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1121
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960219ش11 خواهان حسین سرشوقى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
على خاشعى تقدیم نموده  است؛ وقت رســیدگی مورخ 96/4/19 ســاعت 12 تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان چهار راه وکال 
مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 5317 

شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1124
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960096 خواهان احسان شماعى کوپائى دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند 
یک دستگاه خودرو سوارى پژو 405 به طرفیت: عبدالســید عطوى-احمد اوحدى. تقدیم نموده  است. وقت 
رسیدگی براى مورخ 96/4/11 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، 
حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شوراي حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـــاذ مـی شـــود.  م الف: 5314 شعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/2/1126
اجراییه

شماره: 216/95ش ح24 به موجب راي شماره 587 تاریخ 95/6/8 حوزه 24 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: محسن موادى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواســته و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک شماره 
491228-1385/4/25 تا زمان اجراى حکم در حق خواهان و پرداخت 2/570/000 ریال هزینه دادرســى 
در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: شقایق رفیعیان به نشانى اصفهان-خ 
فروغى کوچه شهید صدیق پالك110. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 5316 شــعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/2/1127
اجراییه

شــماره: 950865ش5-96/2/20 به موجــب راي شــماره 1624 تاریخ 95/10/7 حوزه 5 شــوراي حل 
اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: فاطمه عبدالهى هسنیجه فرزند حسین 
به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به حضور در دفتر اســناد رسمى و انتقال رسمى ســند خودرو به 
شــماره انتظامى 881ن16 ایران13 به نام خواهان و پرداخت 2/015/000 ریال بابت هزینه ى دادرســى و 
نشر آگهى به انضمام نیم عشــر دولتى. مشخصات محکوم له: حســین آقاابراهیمیان فرزند احمد به نشانى: 
اصفهان-رباط اول-چهــارراه رزمندگان-کــوى 22 بهمن-کوى بهار پالك سوم-دســت چپ. ماده 34 
قانون اجراي احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 

م الف: 5313 شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1128
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960187 خواهان هدى قربان خانى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 
پریا نادى تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگی براي مورخه 96/4/3 ســاعت 11 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 5312 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/2/1129
ابالغ راي

کالسه پرونده: 939/95 شماره دادنامه: 9509976795001682- 95/12/24 تاریخ رسیدگى: 95/11/18 
مرجع رسیدگى: شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: فرحناز عبدانى نصیرى به نشانى: اصفهان 
خیابان ابوالحسن اصفهانى کوچه 29 پالك 12، خوانده: رضا رشیدى پور به نشانى: مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه خســارات تأخیر تأدیه 25٪ محکوم به دادنامه شــماره 9309970351001987 صادره از شعبه 10 
دادگاه عمومى حقوقى اصفهان. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى فرحناز عبدانى نصیرى به طرفیت رضا رشید پور 
به خواسته خسارات تأخیر تأدیه 25٪ از محکوم به دادنامه شماره 9309970351001987 در پرونده کالسه 
9209980351000681 صادره از شــعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان شــورا بــا توجه به محتویات 
مجموع اوراق پرونده و دادنامــه اخیرالذکر که به موجب دادنامه شــماره 9409970376500536 صادره از 
شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر اســتان تأیید گردیده و خوانده محکوم به پرداخت 25٪ مبلغ یکصد و ده میلیون 
و نهصد هزار ریال بابت اصل خواسته 25٪ مبلغ ســه میلیون و دوازده هزار ریال بابت هزینه دادرسى و ٪25 
مبلغ شش میلیون ریال بابت دستمزد کارشــناس و حق الوکاله وکیل طیق تعرفه گردیده است و با توجه به 
اظهارات خواهان و اینکه وقت رســیدگى قانونى به خوانده ابالغ ولى در جلسه رسیدگى حضور پیدا نکرده و 
الیحه اى هم ارائه ننموده و دعوى خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 198- 515- 519 و 522 قانون 
آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خســارات تأخیر تأدیه 25٪ محکوم به دادنامه 
صادره از شــعبه 10 حقوقى اصفهان به انضمام مبلغ 570/000 ریال هزینه دادرسى از تاریخ صدور اجرائیه 
از سوى شــعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى لغایت اجراى حکم طبق آخرین شــاخص بانک مرکزى صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى اســت و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و 
پس از مهلت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 5311 

شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/1130
ابالغ راي

کالســه پرونده: 951280 شــماره دادنامه: 9609976794400208- 96/2/18 مرجع رسیدگى: شعبه 14 
شوراى حل اختالف خواهان: ســعید خیرالهى به نشــانى اصفهان بازار بزرگ روبروى پاساژ صدر فروشگاه 
خیرالهى، خوانده: عنایت اله امامى به نشانى مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي شوراى حل 
اختالف: در خصوص دعوي سعید خیرالهى به طرفیت عنایت اله امامى به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 
ریال وجه چک به شــماره 799204 به عهده بانک تجــارت به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به 
دادخواســت تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیــه که ظهور در 
اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در 

جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت 
به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرســد که 
به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواســته و یک میلیون و سیصد و چهل 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سرســید چک موصوف (95/4/10) تا تاریخ اجــراى حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید. 
راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 5310 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1131
ابالغ راي

کالسه پرونده: 923/95 شماره دادنامه: 9509976795001679 تاریخ رسیدگى: 95/11/18 مرجع رسیدگى: 
شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان. خواهان: فرحناز عبدانى نصیرى به نشانى: خ ابوالحسن اصفهانى کوچه 
29 پ 12. خوانده: محمدحسن پوراصفهانى به نشانى: مجهول المکان. خواسته: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 
محکوم به دادنامه شماره 9309970351001987 صادره از شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان. گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى خانم فرحناز عبدانى نصیرى به طرفیت آقاى محمدحسن پور اصفهانى به خواسته خسارت تأخیر تأدیه 
محکوم به دادنامه شــماره 9309970351001987 در پرونده کالســه 9209980351000681 شعبه 10 
دادگاه عمومى حقوقى اصفهان که به موجب دادنامه شماره 9409970376500536 صادره از شعبه 25 دادگاه 
تجدیدنظر اســتان قطعیت یافته و خوانده 75٪ محکوم به اخیرالذکر را محکوم گردیده است شورا با توجه به 
اظهارات خواهان و محتویات مجموع اوراق پرونده و با عنایت به اینکه وقت رسیدگى قانونى به خوانده ابالغ 
ولى در جلسه رسیدگى حضور پیدا نکرده و الیحه اى هم ارسال نموده و با عنایت به دادنامه هاى اخیرالذکر که 
به موجب آن ها خوانده محکوم به پرداخت 75٪ محکوم به گردیده است و قطعیت یافته اند دعوى خواهان را 
ثابت تشخیص و به استناد مواد 198-515-519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت 75٪ خسارت تأخیر تأدیه دادنامه صادره از شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان از تاریخ صدور 
اجرائیه در پرونده شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان لغایت زمان وصول و ایصال طبق آخرین شاخص 
اعالمى از سوى بانک مرکزى به انضمام مبلغ 690/000 ریال هزینه دادرسى صادر و اعالم مى نماید رأى صادره 
غیابى است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از مهلت بیست روز دیگر 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 5309 شعبه 20 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/1132
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960199 خواهان آقاى محسن یگانه دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه الباقى ثمن 
معامله به طرفیت خانم صغرى جمشیدى کاهکش تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز یکشنبه مورخ 
96/4/18 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان- ابتداى خیابان  ارباب- مجتمع شماره 1 شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ 
مـی شـود.  م الف: 5371 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1133

اجراییه
شماره: 437/95- 1396/2/18 به موجب راي شــماره 928 تاریخ 95/9/17 حوزه 23 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه پیمان کریمى شغل: مهندس به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 186/000/000 ریال بابت اصل خواســته وجه 3 فقره رسید عادى و مبلغ 
5/600/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/4/22 لغایت تاریخ وصول در حق خواهان رسول کوهستانى دهقى 
(با وکالت الهام ابوالحسنى) به نشانى اصفهان- خوراسگان- خ اباذر- اباذر 18 پ 364 و نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 5370 

شعبه 23 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/1134
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 950654 خواهــان صدیقه فروتن دادخواســتی مبنی بر مطالبه خســارت به 
طرفیت بتول حیدرى تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي روز یکشــنبه مورخ 96/5/8 ساعت 11:30 
صبح تعیین گردیده اســت. با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهــان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان-ابتداى خیابان چهار راه وکال مجتمع شــهداى مدافع حرم شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  حتمًا چنانچه شهود معارضى دارید در روز رسیدگى حاضر نمائید یا کارت 
شناسایى معتبر. م الف: 5369 شــعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/2/1135
اجراییه

شماره: 95-56 به موجب راي شــماره 363 تاریخ 95/4/19 حوزه شعبه 42 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: محسن اســتاد شریف به نشــانى مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ یک میلیــون و پانصد هزار ریال بابت دســتمزد کارشــناس و مبلــغ یک میلیون 
و شــصت هزار ریال بابت هزینه دادرســى اصلى و تأمیــن دلیل و مبلغ بیســت و پنج هــزار ریال هزینه 
تمبر و مبلغ ششــصد هزار ریــال (600/000 ریال) هزینه نشــر آگهى در حق خواهان و نیم عشــر در حق 
صندوق دولت. مشــخصات محکوم له: ســمیه محمدى فرزند مرتضى شــغل: مربى هنرى به نشــانى: خ 
رکن الدوله-ك الفتح (57) ك شــهید کشــاورز-مقابل بیشــه-پ8 طبقه ســوم. مــاده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجــراي مفاد اجرائیه ندانــد باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامــع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالــی ندارد صریحًا اعــالم نماید. 

م الف: 5368 شعبه 42 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/1136
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 951459 شماره دادنامه: 9609976794300214-96/2/9 مرجع رسیدگى: شعبه 13 شوراى 
خل اختالف اصفهان. خواهان: خانم ندا عبدنیان به نشانى: اصفهان خ سجاد خ شهید کیانى طبقه پایین بیمه 
ایران چرم فوت. خوانده: آقاى محمد مهربانى گهروى به نشانى: مجهول المکان. خواسته: مطالبه خسارت ناشى 
از تصادف. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن اعالم ختم 
رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى خواهان به طرفیت خوانده یاد شده باال به خواسته مطالبه مبلغ 64/750/000 ریال بابت خسارت ناشى 
از تصادف به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده، مالحظه کروکى تصادف و نظریه 
کارشناس رسمى دادگسترى شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى، حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 64/750/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/438/750 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه هاى نشر 
آگهى با احتساب اجرائى احکام و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/10/27 لغایت 
تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران برعهده 
اجراى محترم احکام مى باشد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف بیست روز بعد از واخواهى قابل اعتراض در محاکم حقوقى شهر 
اصفهان مى باشد. م الف: 5365 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/1137

اجراییه
شماره: 882/93 ش ح 29-94/9/24 به موجب راي شماره 909 تاریخ 94/11/6 حوزه 29 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین روئین بخت به نشانى خ چمران خ آل محمد 
کوچه بوستان کوچه شهید محمدى پالك 5 محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته مبلغ سفته شماره 028862 و پرداخت 170/000 ریال خسارت دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
93/10/23 تا زمان وصول در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: محسن امامى 
بافرانى به وکالت امیرحسین خسروى به نشانى اصفهان چهارباغ باال مجتمع کاوهان طبقه چهار م واحد 408. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 5352 

شعبه 29 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1138
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 950946 شماره دادنامه: 9609976797200163-96/2/19 مرجع رسیدگى: شعبه 42 شوراى 
خل اختالف اصفهان. خواهان: رحمت اله نورى کوهانى به نشانى: خانه اصفهان-بلوار اطلس شرقى بن بست 
فرنوش. خوانده: مینا مختارى به نشانى مجهول المکان. خواسته: مطالبه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى رحمت اله نورى 
کوهانى به طرفیت خانم مینا مختارى بخواسته مطالبه مبلغ 135/500/000 ریال بابت دو فقره فاکتور شماره 
653 مورخه 93/12/29 و 1234 مورخ 93/12/29 به همراه هزینه و خسارات دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه با 
این توضیح که خواهان با استناد به دو فقره فاکتور صدرالذکر مدعیت در راستاى شروع زندگى مشترك با خوانده 
مقادیرى مبلمان و متعلقات آن را طبق دو فقره فاکتور استنادى خریدارى و مستقیمًا به محل زندگى خوانده 
منتقل نموده است. لیکن پس از مدتى موضوع زندگى مشترك نامبردگان منتفى و خوانده به محل نامعلومى نقل 
مکان نموده است لذا مطالبه ثمن پرداختى بابت مبلمان خریدارى شده را نموده است. از سوى دیگر خوانده با 
وصف ابالغ وقت رسیدگى از طریق نشر آگهى در روزنامه هاى محلى در جلسه رسیدگى حاضر نشده و الیحه اى 
که حکایت از انکار و تکذیب دعوى مطروحه یا عدم تحویل مبلمان ها باشد تقدیم ننموده و دفاعى هم بعمل 
نیاورده است. با این وصف شــورا جهت احراز اصالت فاکتورهاى ابرازى قرار استماع شهادت شهود صادر که 
فروشنده مبلمان (تنظیم کننده فاکتورها) در جلسه رسیدگى حاضر و از خواهان اداى شهادت نخورده است و 
چون خواهان شاهد دیگرى نداشــت وفق ماده 277 قانون آئین دادرسى مدنى اعالم بدائیان گویند به اسماء 
جالله نموده اســت. لذا شــورا با توجه به محتویات پرونده و مســتندات ابرازى خواهان و شهادت شهود و 
ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده که مصون از هرگونــه ایراد و اعتراضى از ســوى خوانده باقیمانده 
اســت دعوى مطروحه را محمول به صحت تشخیص و مســتند به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئین 
دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و ســى و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ ســه میلیون و نهصد و ســى و هفت هزار و پانصد ریال هزینه دادرســى به عالوه هزینه هاى نشــر 
آگهى تا اجراى کامل حکم و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبــه (95/12/22) لغایت اجراى کامل حکم 
در حق خواهان محکوم مى نماید براى صادره غیابى و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شعبه و سپس به مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى اصفهان مى باشد. م الف: 5351 

شعبه 42 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/1139
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951425 شماره دادنامه: 9609976794400115- 96/1/30 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى 
حل اختالف خواهان: على فتاحى به نشانى اصفهان نبش سه راه اشرفى اصفهانى (کهندژ) فروشگاه حبیب 
محمد، خوانده: على عباسى به نشانى مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي شوراى حل اختالف: در 
خصوص دعوي على فتاحى به طرفیت على عباسى به خواسته مطالبه مبلغ 24/629/500 ریال وجه چک به 
شماره 664035 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر 
مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا 
دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون و ششصد 
و بیست و نه هزار و پانصد ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و سى 
ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سرسید چک 
موصوف (95/10/10) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 5350 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1140



استاناستان 07072943 سال چهاردهمیک شنبه  31 اردیبهشت  ماه   1396

ابالغ راي
کالســه پرونده: 951192 شــماره دادنامه: 9609986794400103- 96/1/30 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى 
حل اختالف خواهان: حســن منتظرى به نشــانى اصفهان خ هفتــون خ میثم، میثم 5 بن بســت مینا پالك 348، 
خوانده: مسعود اباذرى به نشــانى مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا 
شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي شــوراى حل اختالف: در خصوص 
دعوي حسن منتظرى به طرفیت مســعود اباذرى به خواســته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه چک به شماره 
425612- 93/11/20 و 78632- 94/2/30 به عهده بانک ملى و قرض الحســنه ایران به انضمام مطلق خسارات 
قانونى با توجه به دادخواســت تقدیمى، تصویر مصدق چــک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که 
ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خانــده على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بــه محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواســته و یک میلیون و هفتصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســى 
و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سرســید چک موصوف (در باال ذکر شده) تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. م الف: 5349 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/1141
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951191 شماره دادنامه: 78- 96099767944- 96/1/23 مرجع رسیدگى: شعبه چهاردهم شوراى حل 
اختالف خواهان: حسن منتظرى به نشانى اصفهان خ هفتون خ میثم، میثم 5 بن بست مینا پالك 348، خوانده: مسعود 
اباذرى به نشانى مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي حسن منتظرى به 
طرفیت مسعود اباذرى به خواسته مطالبه مبلغ 170/000/00 ریال وجه چک به شماره 185323 و 901/54127 به عهده 
بانک ملى و پست بانک به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در 
مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و 94/5/10 تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 5348 شعبه 14 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1142
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951600 خواهان سیدحسین رستگار دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت مهدى 
صالحى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/4/7 ساعت 11 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  
سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف 

اصفهان شعبه 45 شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 5346 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/1143
اجراییه

شماره: 52/743/95ش-96/2/20 به موجب راي شماره 1006 تاریخ 95/11/13 حوزه 52ش شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- امیرحاجى محمدعلى به نشانى مجهول المکان 2- تقى 
مالآقایى به نشانى جى بعد از سه راه شهید رجایى نبش کوچه داروخانه دامپزشکى مهر محکوم است به پرداخت مبلغ 
تضامنى مبلغ یکصد و دو میلیون ششصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون هفتصد و 
پنجاه و یک هزار و نهصدو شصت ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانون و هزینه نشر 
آگهى و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 94/7/22 تا تاریخ اجراى حکم و نیم عشر اجرایى. مشخصات محکوم له: اکبر 
بزرگزاد با وکالت شهریار میرمیران به نشانى نیکبخت روبروى دادگســترى مجتمع ماکان 5 طبقه دوم واحد 2. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 5382 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1206
اجراییه

شماره: 52/746/95ش-96/2/20 به موجب راي شماره 781 تاریخ 95/9/30 حوزه 52 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن قاسمى تودشکچوئى به نشانى مجهول المکان 2- سیروس تقفى 
به نشانى خ جى بعد از سه راه شهید رجایى نبش کوچه 15 داروخانه دامپزشکى محکوم است به پرداخت تضامنى مبلغ 
سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشتصد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه ى قانونى و هزینه نشر آگهى و خســارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 95/2/20 لغایت اجراى حکم و نیم عشر 
اجرایى. مشخصات محکوم له: محمد سربازى پژوه با وکالت شهریار میرمیران به نشانى خ نیکبخت روبروى دادگسترى 
مجتمع وکالى ماکان 5 طبقه دوم واحد 26. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 

5380 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/2/1207
ابالغ راي

کالسه پرونده: 758/95 مرجع رسیدگى: شعبه 22 شــوراى حل اختالف اصفهان. خواهان: محمدحسین فاضل زاده 
خوانده: حسن میرزایى به نشانى: مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست محمدحسین فاضل زاده به طرفیت حسن 
میرزایى به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره 3452/057958-3452/057961 
عهده بانک تجارت شعبه شیخ صدوق شمالى به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى 
مورخه 95/11/17 و دفاعیات غیر مؤثر خوانده در جلسه رسیدگى شورا و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده 
چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از 

پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 95/11/17 
و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 310، 311، 313 
از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 
و 522 از قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 دویست میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى 
از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت پنج میلیون و نهصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل واخواهى در این شعبه و با انقضاى این مهلت ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه حقوقى اصفهان است. م الف: 5391 شعبه 22 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/1208
حصر وراثت

نسرین طاهرى داراي شناسنامه شماره 136 به شرح دادخواست به کالسه 643/96 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فردوســیه بانو رحیمى به شناسنامه 603 در تاریخ 95/11/13 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ناهید طاهرى 1106 (فرزند) 2- نسرین 
طاهرى 136 (فرزند) 3- نرگس طاهرى 1536 (فرزند) 4- نادر طاهرى 5517 (فرزند) 5- داود طاهرى 1918 (فرزند) 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م  الف: 

5274 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1209
حصر وراثت

علیرضا نوزادى به شرح دادخواست به کالســه 616/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سهراب نوزادى به شناســنامه 5 در تاریخ 96/1/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمدرضا نوزادى 419 (فرزند) 2- علیرضا نوزادى 1543 (فرزند) 
3- رجب نوزادى 141 (فرزند) 4- ســودابه نوزادى 0522032860 (فرزند) 5- معصومه نوزادى 1460 (همســر) و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م  الف: 5275 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1210
حصر وراثت

الهیار شکورى داراى شناسنامه شــماره 916 به شرح دادخواست به کالســه 621/96 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد شکورى به شناســنامه 481 در تاریخ 96/1/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- افسانه شکورى 22 (فرزند) 2- فرزانه 
شکورى 2058 (فرزند) 3- الهیار شکورى 916 (فرزند) 4- الهه شکورى 249 (فرزند) 5- طلعت صیادى 55 (همسر) 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م  الف: 5276 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1211
حصر وراثت

علیرضا نوذرى داراى شناسنامه شماره 303 به شرح دادخواست به کالســه 626/96 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملک وطنى به شناسنامه 844 در تاریخ 94/10/30 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهرى بوذرى 981 (فرزند) 2- حمید بوذرى 
42409 (فرزند) 3- علیرضا بوذرى 303 (فرزند متوفى) 4- اکبر بوذرى 955 (فرزند) 5- اصغر بوذرى 550 (فرزند) و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م  الف: 5278 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1212
حصر وراثت

محمدرضا بدایت داراى شناسنامه شماره 1646 به شرح دادخواست به کالسه 611/96 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت جلوگر به شناســنامه 25601 در تاریخ 95/12/4 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد حسین بدایت 1226 (فرزند) 
2- محمدرضا بدایت 1646 (فرزند) 3- على اصغر هدایت 993 (فرزند) 4- ملوك بدایت 597 (فرزند) 5- فاطمه بدایت 
327 (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م  الف: 5279 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1213
حصر وراثت

مهدى خشوعى داراي شناسنامه شماره 884 به شرح دادخواست به کالســه 630/96  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه الهامى بشناســنامه 55 در تاریخ 95/12/21  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1– مصطفى خشوعى اصفهانى 309 فرزند 
2- محمدرضا خشوعى اصفهانى 428 فرزند 3- مهدى خشوعى اصفهانى 884 فرزند 4- اعظم خشوعى اصفهانى 
1497 فرزند 5- مهین خشوعى اصفهانى 1519 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5280 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1214
حصر وراثت

سیداحمد شفیعى داراى شناسنامه شماره 16 به شرح دادخواست به کالســه 512/96 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدعلى شفیعى علویجه به شناسنامه 3832 در تاریخ 94/11/6 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- معصومه شفیعى علویجه 
49 (همسر) 2- سیداحمد شفیعى علویجه ب 16 (فرزند متوفى) 3- سیدمحمودرضا شفیعى علویجه 1415 (فرزند) 
4- سیدابوالقاسم شفیعى علویجه 157 (فرزند) 5- سیدمحمد شفیعى علویجه 2054 (فرزند) و الغیر. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م  الف: 5281 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1215
حصر وراثت

شهربانو عباسى داراي  شناسنامه شماره  51 به شرح دادخواست به کالسه 507/96 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آیت اله عبدالهى به شناسنامه 293 در تاریخ 96/1/12  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شهربانو عباسى هارونى 51 (همسر) 2- آیدا 
عبدالهى 1275418694 (فرزند) 3- شــهاب عبدالهى 1271181754 (فرزند) 4- شاهین عبدالهى 1271739941 
(فرزند) 5- نرجس قائدامینى 4620463736 (مادر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5282 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1216

حصر وراثت
سعید قربانى سیجانى داراى شناسنامه شماره 2679 به شرح دادخواست به کالسه 520/96 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملک مالمیرزایى سیچانى به شناسنامه 154 در تاریخ 95/11/4 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عباسعلى قربانى سیچانى 140 
(همسر) 2- سعید قربانى سیچانى 2679 (فرزند) 3- جمشید قربانى سیچانى 828 (فرزند) 4- على قربانى سیچانى 
1553 (فرزند) 5- زهره قربانى سیچانى 1360 (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م  الف: 5283 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1217
حصر وراثت

حسین روحانى اصفهانى داراى شناسنامه شماره 2181 به شرح دادخواست به کالسه 552/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسماعیل روحانى اصفهانى به شناسنامه 6897 در تاریخ 
81/10/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- طیبه روحانى 
اصفهانى 579 (فرزند) 2- مصطفى روحانى اصفهانى 840 (فرزند) 3- مهدى روحانى اصفهانى 1092 (فرزند) 4- مهرى 
روحانى اصفهانى 3058 (فرزند) 5- حسین روحانى اصفهانى 2181 (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م  الف: 5286 شعبه دهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1218
حصر وراثت

فاطمــه نــوروزى داراى شناســنامه شــماره 840 به شــرح دادخواســت بــه کالســه 553/96 از این شــورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان صفر خودســیانى به شناســنامه 920 
در تاریــخ 95/11/18 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- فاطمه نوروزى 840 (همســر) 2- حســین خودســیانى (فرزنــد) 3- ابراهیــم خودســیانى  1271393395 
(فرزند) 4- محمد خودســیانى  1271955199 (فرزنــد) 5- صاحب کشــورى  6 (مادر) و الغیــر. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظــرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. 

م  الف: 5285 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1219
حصر وراثت

فاطمه خانى پور داراى شناسنامه شماره 91 به شرح دادخواست به کالسه 519/96 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسمعلى خانى پور به شناسنامه 9 در تاریخ 95/10/14 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عشرت محمد رفیعى  249 (همسر ) 2- زهرا 
خانى پور  1289 (فرزند) 3- فاطمه خانى پور  91 (فرزند) 4- اکرم خانى پور  53 (فرزند) 5- مریم خانى پور 1645 (فرزند) 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م  الف: 5284 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1220
حصر وراثت

منوچهر صبورى داراى شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به کالســه 567/96 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شــیرین محمدیان به شناسنامه 306 در تاریخ 95/8/1 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- منوچهر صبــورى 13 (فرزند) 
2- فرنگیس صبورى 4 (فرزند متوفــى) 3- فاطمه صبورى 2 (فرزنــد) 4- فضل اله 13 (فرزنــد) و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م  الف: 5300 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1221
حصر وراثت

منوچهر صبورى داراى شناســنامه شــماره 13 به شــرح دادخواست به کالســه 568/96 از این شــورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان فیض اله صبــورى به شناســنامه 358 در تاریخ 
87/11/6 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- شــیرین 
محمدیان 306 (همســر) 2- فرنگیس صبورى 4 (فرزنــد) 3- منوچهر صبورى 13 (فرزنــد) 2- فاطمه صبورى 
2 (فرزنــد متوفى) 3- کبــرى صبورى 41 (فرزنــد) 4- فضل اله صبــورى 13 (فرزنــد) و الغیر. اینــک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظــرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. 

م  الف: 5299 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1222
حصر وراثت

سید محمد صدرا رحامى داراي شناسنامه شماره 724 به شــرح دادخواست به کالسه 478/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بمان جان سلمانى سده به شناسنامه 75 در تاریخ 95/12/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سیدمرتضى صدرا رحامى 44 
(فرزند) 2- مجتبى صدرا رحامى 885 (فرزند) 3- سیدمحمد صدرا رحامى 724 (فرزند) 4- طاهره صدرا رحامى 1145 
(فرزند) 5- زهرا صدرا رحامى 1016 (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 5298 شعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/2/1223
حصر وراثت

مرضیه ایزدى داراي شناســنامه شــماره 169 به شــرح دادخواست به کالســه 441/96 از این شــورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان اکبر دوســتانى پزوه به شناســنامه 1183 در تاریخ 
95/10/4 اقامتــگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- مرضیه 
ایزدى همســر ش ش 169، 2- نــورى جــان یارعلــى مــادر ش ش 2784، 3- نیلوفر دوســتانى فرزند ش ش 
49408، 4- الهام دوســتانى فرزند ش ش 7592، 5- الله دوســتانى فرزند ش ش 4920، و الغیــر. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظــرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. 

م الف: 5297 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1224
حصر وراثت

اختــر درخشــنده داراي شناســنامه شــماره 284 به شــرح دادخواســت بــه کالســه 461/96 از این شــورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان نصــرت نتنزیان به شناســنامه 174 
در تاریخ 90/10/1 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- 
ربابه درخشــنده 135 (فرزند) 2- مریم درخشــنده 8417 (فرزند) 3- زهــرا درخشــنده 1810 (فرزند) 4- فاطمه 
درخشــنده 167 (فرزند) 5- الهام درخشــنده 286 (فرزند) 6- اختر درخشــنده 284 (فرزند) و الغیر. اینک با انجام 

تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظــرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. 

م الف: 5296 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1225
حصر وراثت

اعظم نریمانى داراي شناسنامه شماره 14158 به شرح دادخواست به کالسه 477/96 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد نریمانى به شناسنامه 1 در تاریخ 96/1/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مجید نریمانى 6835 (فرزند) 2- اعظم نریمانى 14158 
(فرزند) 3- نجمیه نریمانى 2789 (فرزند) 4- سمیه نریمانى 8903 (فرزند) 5- بتول نریمانى زمان آبادى 504 (همسر) 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

5295 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1226
حصر وراثت

سید ابراهیم داراى شناسنامه شماره 8364 به شرح دادخواست به کالسه 474/96 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا قومى به شناســنامه 3 در تاریخ 95/11/25 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید احمد قارى 76 (فرزند) 2- سیدمحمد قارى 
28 (فرزند) 3- سیده بتول قارى 1133 (فرزند) 4- سیده نفیسه قارى 6 (فرزند) 5- سید ابراهیم قارى 8364 (همسر) 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م  الف: 5294 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/1227
حصر وراثت

احمد کهکشان نژاد داراي  شناسنامه شماره 2665 به شرح دادخواست به کالسه 492/96 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فریدون کهکشانى نژاد به شناســنامه 49 در تاریخ 95/12/14 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- احمد کهکشانى نژاد 2665 
(فرزند) 2- امیر کهکشانى نژاد 1289564914 (فرزند) 3- محمود کهکشانى نژاد 1453 (فرزند) 4- زهره کهکشانى نژاد 
1425 (فرزند) 5- مطهره زراوندى 16 (همسر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5293 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/2/1228
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان رمضانعلى بهارلویى دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت خوانده على باقربیگى 
به شوراى حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 150/96 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/4/10 ساعت 4/45 عصر تعیین گردیده، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهی می شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 6142 شعبه 8 حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/2/1249
حصر وراثت

محمدرضا ملکى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 11 بـه شـرح دادخواست به کالسه 98/96 اند از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربان ملکى بشناســنامه 5 در تاریخ 95/8/30  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- عبدالرضــا ملکى به ش.ش 33، 
2- حمیدرضا ملکى به ش.ش 1150058072 ،  3- محمدرضا ملکى بــه ش.ش 11،  4- علیرضا ملکى به ش.ش 
36 (پســران متوفى) 5- میترا ملکى به ش.ش 58،  6- مرضیه ملکى بــه ش.ش 1081،  7- مینا ملکى به ش.ش 
979،  8- راضیه ملکى به ش.ش 1،  9- معصومه ملکى به ش.ش 113،  10- جمیله ملکى به ش.ش 16،  11- رعنا 
ملکى به ش.ش 5 (دختران متوفى) 12- فاطمه بیگم حسینخانى فرزند قربان به ش.ش 25 (همسر دائمى متوفى). 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 12 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/2/1267

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609973623100111 شــماره پرونده: 9509983623100815 شماره بایگانی شعبه: 950944 
خواهان: آقاى مهرداد رحمتى کچومثقالى فرزند اسداله به نشانى: اصفهان- اردستان پنجاه دستگاه پالك 16، خوانده: 
آقاى على اصغر عبدى احمدآباد فرزند عبدالعلى به نشانى: مجهول المکان، خواسته ها : 1- مطالبه وجه 2- مطالبه خسارات  
دادرسى، دادگاه با رعایت تشریفات قانونى ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور 
رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى مهرداد رحمتى فرزند اســداله به طرفیت آقاى على اصغر عبدى 
احمدآباد فرزند عبدالعلى به خواسته مطالبه مبلغ 990/686/500 ریال بابت تتمه و الباقى حساب از ناحیه فروش مرغ 
طبق فاکتور خرید و هزینه دادرسى و خسارات دیرکرد که خواهان توضیح داده در تاریخ 92/7/30 با خوانده آشنا شده 
و با وساطت شخص دیگرى بین ما قرارد شفاهى منعقد شد مبنى بر اینکه بنده مرغ زنده به کشتارگاه اصفهان فرستاده 
ذبح و منجمد شده براى سردخانه زاگرس در شهرستان شهریار فرستاده و در غرفه آقاى حسن سالمت و در آنجا تحویل 
خوانده شود و در عوض ایشان ثمن معامله را به شماره حساب من در اردستان واریز نماید و قرارداد اجرایى شد مراوده 
مالى زیادى بین ما انجام و ایشان هم گاهًا مقدارى از ثمن معامله را پرداخت کرده تتمه آن مبلغ خواسته بود که هنوز 
خوانده بدهکار است و حاضر به پرداخت نیست به موجب اصل فاکتور شرکت (برگ ورود کاال) به شماره 04687 و اصل 
بارنامه از کشتارگاه اصفهان به سردخانه زاگرس شــماره 143026- ح/92 مورخ 30//92 و اصل فاکتور (برگ ورود 
کاال) به سردخانه زاگرس به شماره 1727 مورخ 92/7/28 و رونوشت پرینت گردش مالى (دفتر معین) اینجانب مستنداً 
ادعاى من بوده تقاضاى الزام به شرح خواسته را دارم این شعبه از توجه به مراتب فوق، رونوشت مصدق اسناد و مدارك 
فوق الذکر عدم حضور خوانده جهت دفاع یا ایراد مؤثر با وصف ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى دعوى خواهان را وارد 
دانسته مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آ.د.م خوانده را به پرداخت مبلغ 900/686/500 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 32/950/000 ریال هزینه دادرسى و هزینه نشــر آگهى و خسارات دیرکرد از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست 
95/11/23) لغایت اجراى حکم در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است. رأى  
اصالحى در خصوص دادخواست تقدیمى آقاى مهرداد رحمتى فرزند اسداله نسبت به دادنامه شماره 111-96 مورخ 
96/2/13 صادره از این شعبه دائر بر اشتباه در اعالم مبلغ و میزان محکوم به این شعبه از توجه به محتویات پرونده نظر 
به اینکه مبلغ محکوم به در دادنامه دستنویس 990/686/500 ریال آمده لکن به دلیل اشتباه و سهل انگارى در تایپ 
مبلغ محکوم به 900/6868/500 ریال آمده لذا مستنداً به ماده 309 قانون آ.د.م مبادرت به صدور حکم اصالحى به شرح 
فوق مى نماید تسلیم رونوشت رأى اصلى بدون رأى اصالحى ممنوع بوده و از حیث قابلیت اعتراض یا قطعى بودن تابع 

رأى اصلى مى باشد. م الف: 73 کبیرى رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقى شهرستان اردستان/2/1295 

...ادامه از صفحه 5

منتخبین شوراى شهر چمگردان
منتخبین شــوراى شــهر چمگردان  عبارتند از:غالمرضا حمامى 
با چهار هــزار و 275 رأى، اســماعیل ضیایى  بــا دو هزار و 993 
رأى، فرهاد کرمى بــا دو هزار و  611 رأى، مصطفى اســماعیلى 
بــا دو هــزار و 602 رأى و اســماعیل ضیایى با دو هــزار و  496

 رأى.

منتخبین شوراى شهر ورنامخواست
منتخبین شوراى شهر ورنامخواســت عبارتند از: طاهره کرمى با 
چهار هزار و 624 رأى، حسین خاشعى با سه هزار و 436 رأى، تقى 
کاظمى با دو هزار و 513 رأى، فرهاد شیرى با دو هزار و  273 رأى 

و حسین فرهمندنژاد با دو هزار و 135 رأى.

برگزیدگان مردمى شوراى شهر چرمهین
برگزیدگان مردمى شوراى شهر چرمهین مشخص شدند:خدارحم 
رفیعى با دو هــزار و 450 رأى، امیر قدیمى با هــزار و 809 رأى، 
پنجعلى حسن پور با هزار و 572 رأى، ا... رحم رحیمى با هزار و 561 

رأى و مصیب امینى باهزار و 396 رأى.

منتخبان شوراى شهر باغشاد
منتخبین شوراى اسالمى شهر باغشاد هم مشخص شدند:پیمان 
صادقى با هزار و 26 رأى، مجید صباغى با 978 رأى، محمد رحیمى 

با 928 رأى، رسول بابایى با 915 رأى و بهزاد قربانى 888 رأى.

اعضاى شوراى اسالمى نایین مشخص شدند
فهرست اعضاى پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر نایین اعالم 

شد.
فرماندارى نایین اعالم کرد: ســید حسین موسوى نژاد، على اصغر 
مختارى زاده، حجت االســالم والمســلمین بهزاد حبیبى، حسن 
ســلطانى محمدى، ابوالفضل شــیخ احمدى، ابوالفضل فردوسى 
زاده نایینى و محمد حسین کبیرزاده با کسب اکثریت آراء به عنوان 

اعضاى شوراى اسالمى شهر نایین انتخاب شدند. 

 اعضاى شــوراى اســالمى شــهرهاى زواره
 و مهاباد

فرماندار اردستان گفت: با شــمارش آراء پنجمین دوره شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا، اعضاى جدید شوراى شهرهاى زواره ومهاباد 

مشخص شدند.
علیرضا غیور افــزود: ابوذر کشــاورز با هــزار و 590 رأى، احمد 

على یدنگ بــا هزارو 458رأى، محمد حســین لباف قاســمى با 
هــزار و 383رأى، اعظم الســادات طالیى با هــزار و 327 رأى و 
حجت ا... جمالى با هزار و 296 رأى منتخبان شــوراى شهر زواره 

هستند.
وى گفت: در شهر مهاباد نیز محمد فائضى با هزار و 162 رأى، شهال 
باقرى با 910رأى، حسین باقرى با 842 رأى، حسن زینعلى با 831 
رأى و میر على اشترى با 736 رأى به عنوان اعضاى شوراى شهر 

مشخص شدند.

منتخبان شوراى شهر آران و بیدگل 
منتخبان شــوراى اســالمى شــهر آران و بیدگل معرفى شدند. 
ابوالفضــل معینى نــژاد، فرمانــدار آران و بیدگل اظهارداشــت: 
محمد یوســفیان با9 هــزار و 833 رأى، عبدالرحیــم مفیدى 9 
هــزار و 724 رأى، محمد صالحــى 9 هــزار و 712 رأى، کمال 
باللى 9 هزار و 401 رأى،على حق پرســت 9 هــزار و 216 رأى 
و ســید هاشــم بنى طبا هشــت هــزار و 915 رأى را از آن خود 
کرده و به ترتیــب رده هاى دوم تــا هفتم را به خــود اختصاص

 دادند.
وى افزود: عبدا... بابازاده و علــى اکبر قندانى نیز به عنوان اعضاى 

على  البدل انتخاب شدند. 

 اسامى منتخبان شوراى اسالمى شاهین شهر 
علیرضــا بصیــرى، فرمانــدار شاهین شــهر و میمــه اســامى 
منتخبان شــوراى اســالمى شــاهین شــهر را اینچنین اعالم 
کرد: سجاد قهرمانى فرد با 11 هزار و  174 رأى، اسماعیل فرهادى 
با ده هزار و 622 رأى، پرســتو جهانگیرى با ده هزار و 329 رأى، 
مهرداد مختارى ده هزار و سه رأى، على فتحى با 9 هزار و 747 رأى، 
حسین ابراهیمى با هشت هزار و 495 رأى و علیرضا جهانگیرى با 

هشت هزار و 464 رأى.

منتخبان شوراى شهر میمه
منتخبان شــوراى شــهر میمه هم اعالم شــدند که عبارتند از: 
محمدرضا جمالى با هزار و 467 رأى، مصطفــى صانعیان با هزار 
و 464 رأى،  احمدرضا بیکى حســن با هزار و 354 رأى،  مرتضى 
اســفندى با هزار و  176 رأى و  مســعود مقصودى با هزار و 112 

رأى.

برگزیدگان مردمى شوراى شهردهاقان 
على اصغر قاســمیان فرماندار دهاقان اســامى منتخبان شوراى 
شــهر این شهرســتان را اینچنین اعالم کــرد: عبدالرحیم عناقه 
بــا دو هــزار و 478 رأى، عبدالحمید یزدانى دهاقانــى با دو هزار 

و 445 رأى، بتــول شــیروانى بــا دو هــزار و 436 رأى، مرضیه 
اسماعیل زاده با دو هزار و یک رأى و تیمور فرهمندیان با هزار و  724 

رأى.

 اسامى منتخبان شوراى شهر فالورجان 
اصغر هدایت فرماندار فالورجان اسامى منتخبان شوراى شهر این 

شهرستان رابه شرح زیر اعالم کرد:
لیال الــه دادیــان بــا چهــار هــزار و 812 رأى، علــى القاصى 
بــا چهــار هــزار و 85رأى، علیرضــا کیانى فالورجانى با ســه 
هــزار و 636 رأى، ســید محمدرضــا شــیرزادى با ســه هزار و 
635 رأى و حمیــد قاســمى فالورجانى بــا ســه هــزار و 610 

رأى.

نتایج انتخابات شوراى شهر نجف آباد 
معاون سیاسى اجتماعى فرماندار نجف آباد از مشارکت 67 درصدى 

مردم این شهرستان در انتخابات خبر داد.
نبــى ا... صالحى  اظهار داشــت: جــواد حجتى،  مجید پزشــکى 
نجف آبادى و محســن پور اســماعیلى بیشــترین آراء را در میان 
داوطلبان انتخابان پنجمین دوره شــوراى شــهر نجف آبادکسب 

کرده اند.
وى افزود: مجتبی گودرزي با 12 هــزار و 904 رأى، عیدي محمد 
طرقی با 12 هزار و 224 رأى، محمد حسن آسیابانی با ده هزار و 861 
رأى، محمد منتظري با ده هزار و 80 رأى، مهدي حاج صادقیان با 
9 هزار و 771 رأى و ابراهیم ابوترابی با 9 هزار و 543 رأى بیشترین 
آراء مردمى شــوراى شــهر پنجم نجف آباد را به خود اختصاص 

دادند.

منتخبین شوراى شهر فریدن
منتخبیــن شــوراى اســالمى شــهر در فریــدن مشــخص

 شدند.
شمارش آراء در شــعب اخذ رأى شهرســتان فریدن پایان یافت 
و نتایــج نهایــى انتخابات شــوارى اســالمى شــهر فریدن به 
شرح زیر اســت: محمدرضا شــیخى محمود شــیخ دارانى، لیال 
زمانــى، ابراهیــم صادقى دارانــى  و عبــاس محمدصالحــى

 دارانى.

اسامى منتخبان شوراى شهر دولت آباد
اسامى منتخبان شوراى اسالمى شــهر دولت آباد براساس اعالم 
فرماندارى برخوار به این شــرح است:ســیدجواد حسینى با چهار 
هزار و469 رأى، الهام داورى  دولت آبادى با چهار هزار و 49 رأى، 
محمدرضا حیدریان  دولت آبادى با سه هزار و 809 رأى، سیدرسول 
سجادى نســب با ســه هزار و 594 رأى و  ناصر معینى کربکندى 

3478 رأى.

تکلیف  
شوراى اسالمى  
50 شهر استان  
مشخص شد
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وباره با آقاى
 بد اخالق

گونه پیغام هاى 
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م  دستگیرى عامالن قتل مججج
 سعید کریمیان
 مدیر شبکه جم

نوبت دومنوبت دوم   آگهى مزایده  (مرحله دوم)

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

پیرو آگهى مزایده شماره 1132 مورخ 96/1/26 شهردارى آران و بیدگل در نظر 
دارد به استناد مصوبه شماره 3164 مورخ 95/12/19 شوراى اسالمى شهر آران و 
بیدگل نسبت به فروش یک واحد تجارى در طبقه همکف به مساحت 19 مترمربع 
واقع در نبش بلوار دانشــگاه جمعًا به مبلغ 760/000/000 ریال با شرط پرداخت 
بصورت تمام نقد اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شــرایط دعوت بعمل مى آید 
جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار مى باشد)

wwww

شروع مى کنیم 
ـقل و انتقاالت را 

مم
ى رااه ااندداز راه اندازى زىر ww

پژمان بازغى

 با «توچال» مى آید
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

اسپیکر بلوتوثی کریتیو مدل 
Sound Blaster ROAR PRO

اسپیکرهاى قابل حمل محصوالتى بسیار کاربردى 
براى گوش کردن به موســیقى هستند که به کمک 
آنها مى توانید در هرکجا که هستید، به موسیقى مورد 

عالقه تان گوش کنید. 
به تازگى شــرکت کریتیو محصولى را تحت عنوان 
«ROAR PRO» روانه  بازار کرده است که همانطور 
که از نامش برمى آید ، محصولى حرفه اى است. این 
محصول به دو صورت بى سیم و باسیم به تلفن همراه 
یا پخش کننده صوتى شــما متصل مى شود. اتصال 
بى سیم در این اسپیکر از طریق فناورى بلوتوث انجام 
مى گیرد که در بسیارى از تلفن هاى همراه پشتیبانى 

مى شود.
اگر تلفن همراه یا پخش کننده  صوتى شما از بلوتوث 
پشــتیبانى نمى کند، جاى هیچ گونه نگرانى نیست. 
اسپیکر قابل حمل کریتیو مدل ROAR PRO از جک 
3/5 میلیمترى صدا هم پشــتیبانى مى کند. قسمت 
جلویى این محصول به طور کامل توسط اسپیکرها 
پوشیده شده است که مى تواند صدایى قدرتمند را با 

میزان بیس باال به کاربر ارائه دهد.
 این میزان بیس و قدرت باال به واســطه  وجود یک 
ووفر 63,5 میلیمتــرى و دو توییتر 38 میلیمترى در 
 ROAR قلب این محصول ممکن شده است. اسپیکر
PRO انرژى خود را از یک باترى داخلى لیتیوم یونى 

با ظرفیت 6000 میلى آمپر ساعت تأمین مى کند.

اپلیکیشن هوشمند
 براى ساختن کلیپ

شــرکت مایکروســافت با عرضه نرم افزار تدوین 
هوشمند عکس و فیلم Story Remix قدرت هوش 

مصنوعى خود را به رخ جهانیان کشیده است.
این نرم افزار که نســخه اى پیشــرفته تــر از نرم 
افزارهاى ذخیره سازى و ویرایش انواع عکس و فیلم 
محسوب مى شود، به طور هوشمند تعدادى عکس و 
ویدئو را از مجموعه فایل هاى چندرسانه اى مربوط 
به یک رویداد تفریحى یــا کارى انتخاب مى کند و 
با ترکیب و تدوین هوشــمند آنها کلیپى کوتاه را در 

اختیار کاربران قرار مى دهد.
از ایــن طریق مــى تــوان آلبــوم هایــى نیز از 
رویدادهــاى خاطــره انگیــز زندگى تهیــه کرد. 
 Story Remix  مجهز به ابــزار تدوین و ویرایش 
هوشمندى  است که مى توان جلوه هاى تصویرى 
متنوع و انواع انیمشــین و... را بــه کلیپ مورد نظر 

اضافه کند.
کاربر براى اســتفاده از امکانات برنامه یاد شده تنها 
کافى است روى دکمه Remix در کنار هر عکس یا 
ویدئو کلیک کند تــا از مجموعه این فایل ها کلیپى 
تولید شود. موسیقى این کلیپ هم توسط خود برنامه 
انتخاب مى شــود. هر چند کاربران مى توانند این 

موسیقى را به دلخواه خود تغییر دهند.

هوآوى Y جدید بى سروصدا 
معرفى شد

گوشىY3 2017 شــرکت هوآوى در دو مدل مختلف 
عرضه خواهد شــد که تفاوت اصلى بیــن این دو مدل، 
پردازنده به کاررفته در آنهــا خواهد بود. مدل اول هوآوى 
Y3 2017 از پردازنــده چهار هســته اى 1,1 گیگاهرتز 

MT6737M شــرکت مدیاتک و دیگر مدل از پردازنده 

چهارهسته اى 1,3 گیگاهرتزى MT6580 مدیاتک بهره 
مى برد.مقدار فضاى ذخیره ســازى و رم در هر دو مدل 
به یک اندازه اســت. Y3 2017 از یک گیگابایت رم و 8 
گیگابایت حافظه داخلى قابل ارتقا بهره مى برد. همچنین 
این اسمارت فون نسبتاً ارزان هوآوى از صفحه نمایش 5 
اینچى با رزولوشــن 480 × 854 بهره مى برد که کیفیت 
جالبى نخواهد داشت.در قسمت پشتى این دستگاه نیز از 
یک لنز دوربین 8 مگاپیکسلى به همراه فالش ال اى دى 
و در جلو نیز از یک دوربین سلفى 2 مگاپیکسلى استفاده 

شده است. 

شرکت بعد چهارم گروهى از متخصصین مجرب را گرد هم آورده که در چارچوب استانداردهاى مورد قبول بین المللى 
فعالیت مى کنند. زمینه اصلى فعالیت هاى این گروه به شرح زیر است :

طراحى گرافیک مدرن و چاپ: یکى از نقاط قوت شــرکت بعد چهارم بخش طراحى شرکت مى باشد که با جمع آورى 
گرافیست هاى حرفه اى و خالق همواره توانسته است با ارائه طرح هاى بدیع، زیبا و رعایت استاندارد هاى طراحى روز دنیا 

در زمینه طراحى گرافیک و تبلیغات نهایت رضایت مشترى را به دست آورد.
همچنین الزم به ذکر است این بخش تعامل گسترده اى با هریک از بخش هاى دیگر شرکت داشته به طورى که یکى 
از نکات بارز خروجى هاى بخش هاى دیگر (از جمله طراحى پورتال، وبسایت و CD مولتى مدیا ) طراحى هاى زیبا و 

چشمگیر مى باشد.
طراحى سایت و پرتال: خدمات طراحى وبسایت در بعد چهارم با روال ویژه اى اجرا مى شود و به اشخاص و شرکت هاى 

بزرگ در داخل و یا خارج از ایران که به دنبال توان مناسب رقابتى در بازارهاى داخلى و جهانى مى گردند ارائه مى شود. 
http://www.dddd.ir :وب آدرس

زنــده مانــدن در مریــخ یــا Surviving Mars نــام بــازى ویدئویــى جدیدى اســت که توســط شــرکت
 Paradox Interactive در نمایشگاه PDXCon 2017 در استکهلم رونمایى شده است.

 Surviving Mars  یک بازى در سبک استراتژى با موضوع ایجاد یک شهر در محیط خطرناك سیاره مریخ است.
شــرکت مغز متفکر و طراح این بازى Haemimont Games اســت که پیــش از این بازى هــاى موفقى مانند
 Tropico series را طراحى کرده است. نسخه نهایى Surviving Mars در سال 2018 و براى کنسول هاى ایکس 

باکس، پلى استیشن 4، ویندوز، مک و لینوکس عرضه مى شود.
در جریان این بازى، کاربران باید یک شهر کامل را در کره مریخ ایجاد کنند و این در حالى است که این سیاره سرخ 

رنگ منابع محدود و محیط زیست نامناسبى دارد.
کاربران بازى مذکور مجموعه هاى مسکونى خاصى را ایجاد مى کنند که در هر یک نقاط ضعف و قوتى وجود دارد 
و چالش اصلى غلبه بر مشکالت مذکور است. شهرهاى یاد شده داراى پوشــش گنبدى شکل هستند و در زیر این 

گنبدها ساختمان هاى مختلفى وجود دارد.

معرفى محصول

در نــگاه اول، مــودم  G185 4مانند ســایر مودم هاى 
همراه  4G بازار به نظر مى رســد ولى هنگامى که آن را 
در دست مى گیرید، متوجه مى شوید که با وزن تنها 85 
گرمى خود یکى از سبک ترین نمونه هاى موجود در میان 
هم رده هاى خود است. بدنه پالستیکى مشکى رنگ آن 
مانع سرخوردن دستگاه در دستان شما شده و اثر انگشت 

نیز روى آن به جا نمى ماند.
  صفحه نمایش رنگى 1.44 اینچى وجه تمایز این گجت 
قدرتمند با سایر رقباى خود است و اطالعات ارزشمندى 
 ،4G مانند قدرت سیگنال شبکه، باترى، اطالعات شبکه
تعداد کاربران متصل، نام و رمز عبور شبکه واى فاى به 
صورت هوشمندانه، پیامک هاى دریافتى و اطالعات دیگر 
روى آن نمایش داده مى شود. در زیر درپوش قاب پشتى، 
باترى قدرتمند 2100 میلى آمپرى آن خودنمایى مى کند 
که مى تواند تا ده ساعت کاربران را در شبکه 4G همراهى 
کند یا تا یک هفته در کوله پشــتى شما منتظر برقرارى 

ارتباط با شبکه بماند.
 این دستگاه مى تواند اینترنت را روى شبکه واى فاى خود با 
ده کاربر به صورت همزمان به اشتراك بگذارد، در حقیقت 
این ده دستگاه عالوه بر دریافت اینترنت، در شبکه قرار 
مى گیرند و مى توانند به اشتراك منابع با یکدیگر بپردازند. 
همچنین Tenda 4G185 قابلیت نصب حافظه جانبى 
Micro-SD تا 32 گیابایت را داشته و مى تواند این حافظه 

را با تمامى کاربران به اشتراك بگذارد یا مانند یک حافظه 
USB هنگام اتصال با کابل به کامپیوتر به عنوان دستگاه 

micro-Reader مورد استفاده قرار بگیرد.

از دیگر مزایاى این دستگاه مى توان به امکان فیلتر کردن 
کاربران براساس مک آدرس اشاره کرد، همچنین مى توان 
تعداد کاربران متصل همزمان را به رقم دلخواه بین 10 تا 
1 انتخاب نمود. این دستگاه از SMS هم پشتیبانى کرده و 
عالوه بر ارسال SMS مى توان پیامک هاى هاى دریافتى 
را روى پنل کاربرى یا توسط نرم افزار روى تلفن همراه 

مشاهده کرد.
 یکى از قابلیت هاى منحصربه فرد این دســتگاه، امکان 
اســتفاده از کد هاى USSD است که مى توان به کمک 
پنل کاربرى یا از طریق نرم افزار روى تلفن همراه، اقدام به 

استفاده از کدهاى USSD نمود. 
در صورتى که بخواهیــد در مصرف باترى صرفه جویى 
شود، مى توانید برد شــبکه واى فاى را کوتاه کنید. براى 
این منظور مى توانید از میان گزینه هاى بردکوتاه شبکه 
بى ســیم (صرفه جویى باترى)، برد شــبکه  عادى، برد 
شبکه  طوالنى یکى را انتخاب کنید. براى کنترل دستگاه 
الزم نیست آن را به کامپیوتر وصل کنید؛ با دانلود کردن 
نرم افزار تلفن همراه (اندروید یا  آى او اس) مى توانید این 
دستگاه را توسط تلفن همراه خود کنترل کنید، مدیریت 
 ،SMS ارسال و دریافت ،USSD شبکه بى سیم، کدهاى
به اشتراك گذارى کارت حافظه، مدیریت کاربران متصل 

و...  تعدادى از قابلیت هاى این نرم افزار است.
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چگونه پیغام هاى واى فاى عمومى  

را در اندرویدغیرفعال کنیم؟
وقتى شــما بیرون از خانه هستید، زمانى که به یک 
شــبکه واى فاى آزاد نزدیک مى شوید اندروید این 
موضوع را به شــما اطالع مى دهــد. چنین قابلیتى 
زمانى که شــما قصد دارید مثًال در یک کافى شاپ 
به اینترنت متصل شــوید، کاربردى اســت. اما اگر 
این پیغام ها زمانى که از یــک بزرگراه در حال گذر 
هستید دائمًا تکرار شــود، مى تواند آزاردهنده باشد. 

اما راه حل چیست؟
دریافت پیغام نزدیک شــدن به شــبکه واى فاى 
عمومى  یکى از قابلیت هاى کاربردى تعبیه شده در 
تلفن هوشمند ماست. اما همین امکان مفید گاهى 
اوقات دردسرساز مى شــود. اگر تمایل ندارید چنین 
پیغام هایى را دریافت کنید، مى توانید آن را خاموش 
کنید.چنین قابلیتى درون اندروید تعبیه شده است، 
اما با توجه به سازنده تلفن ممکن است کمى  متفاوت 
باشد. اول، اپلیکیشــن Settings را روى تلفن خود 

باز کنید و روى Wireless تقه بزنید.
حاال روى آیکون چرخ دنده موجود در باالى صفحه 

تقه بزنید.
ســپس دکمه دو حالته Network notification را 

روى حالت خاموش قرار دهید.
از این به بعد، زمانى که با یک شبکه واى فاى عمومى  
برخورد مى کنید، دیگر پیغامى  دریافت نخواهید کرد. 

آخرین خبرها از قربانیان 
wannacrypt باج افزار

  بر اساس جدیدترین آمار ارائه شده از سوى مرکز ماهر، 
 wannacrypt تاکنون بیش از دوهزار قربانى به باج افزار
آلوده شده اند که از این تعداد حدود هزار و500 قربانى از 
سوى مرکز ماهر و مابقى از طریق گزارش سازمان ها و 
نهادهاى مختلف شناسایى شده است.بیشترین آلودگى 
از طریق این باج افزار به ترتیب متعلق به اپراتورهاى 
ارتباطى، ســالمت و پزشکى و دانشــگاهى بوده و 

بیشترین استان هاى آلوده، تهران و اصفهان هستند.
همچنین طى چند روز گذشــته، 500 درخواســت 
راهنمایى از سوى بخش هاى مختلف مطرح شده که 
اقدام هاى الزم براى افزایش سطح آگاهى متقاضیان و 
فعالیت هاى مورد نیاز براى پیشگیرى و مقابله با این 

پدیده صورت گرفته است.
به روزرسانى سیســتم عامل ویندوز، پشتیبان گیرى 
از اطالعات مهم و حیاتى سیســتم ها، به روزرسانى 
آنتى ویروس ها و اطالع رســانى بــه کاربران جهت 
عدم اجراى فایل هاى پیوســت ایمیل هاى ناشناس، 
غیرفعال کــردن پروتکل SMB، در سیســتم عامل 
ویندوز درصورت عدم به روزرسانى یا نصب وصله ها، 
بستن پورت هاى 445 و 139 از طریق فایروال سیستم 
عامل ویندوز و خــوددارى از بازکــردن ایمیل هاى 
مشکوك و ناشناس، از جمله راهکارهاى فنى ارائه شده 

در این حوزه است.

ترفند

کلیک

چگونه چگونه 
یک کسب وکار نرم افزارمحوریک کسب وکار نرم افزارمحور

 راه اندازى کنیم؟ راه اندازى کنیم؟

یکى از مهمترین سرگرمى هاى کاربران دانلود برنامه هاى 
کاربردى است. کافى است به آمارهاى منتشر شده نگاهى 
داشته باشید تا مشاهده کنید کاربران سراسر جهان چه ترافیکى 
را بابت دانلود نرم افزارهاى کاربردى رقم مى زنند. اما براى آنکه 
نرم افزارى به رشد خوبى از دانلود برسد، به یک ایده بکر نیاز 
دارد. ایده اى که ماحصل آن خلق برنامه هاى کاربردى جذاب 
و منحصربه فرد باشد. به طور معمول زمانى که به دنبال تبدیل 
ایده خود به یک محصول کاربردى هستید، آن هم محصولى 
که بر اساس فناورى هاى روز کار کند با یکسرى مشکالت 
غیر قابل رؤیت روبه رو خواهید شــد. اما کارشناسان حوزه 
نرم افزار بر این باور هستند که هر کاربرى قادر است با اتخاذ 
سیاستى درست و اختصاص وقت کافى، یک برنامه کاربردى 
موبایل را طراحى کرده و به درآمدزایى باالیى دست پیدا کند. 
«چاد مورتا» توســعه دهنده نرم افزار در این ارتباط مى گوید: 
«اگر همه کارها را به شکل درستى به سرانجام برسانید، آنگاه 
به درآمد بسیارى دســت پیدا خواهید کرد.» مورتا زمانى که 
تصمیم گرفت به عنوان توسعه دهنده نرم افزار کار خود را آغاز 
کند، هیچ گونه تجربه قبلى در این زمینه نداشت اما موفق شد 
کسب وکار نرم افزارمحور مبتنى بر دستگاه هاى همراه خود 
را به شــکل خوبى راه اندازى کند. Empire Apps یکى از 
موفق ترین و پول سازترین نرم افزارهایى است که مورتا آن را 

طراحى کرده است.

 از بازاریابى و تحلیل نمونه  کارهاى مشابه 
غافل نشوید

«میکا اولســون» یکى از بنیانگذاران شرکت توسعه دهنده 
نرم افــزار Ebbex در این ارتباط گفته اســت: «در حالى که 
داشــتن یک ایده خوب اصل مهمى در این زمینه به شمار 
مى رود اما یکسرى فعالیت هاى دیگر همچون طراحى درست 

و بازاریابى نیز باید مورد توجه قرار گیرند. رعایت این دو نکته 
به ویژه در ارتباط با کسب وکارهایى که خطرپذیر هستند باید 
بیش از اندازه مورد توجه قرار گیرد.»«نیکوالس آکونا» یکى 
دیگر از مؤسسان شــرکت Ebbex به افرادى که به دنبال 
ساخت نرم افزارهاى کاربردى هســتند، توصیه کرده است: 
«ابتدا درباره ایده خود با دوستان و خانواده تان مشورت کنید. از 
آنها سئوال کنید آیا تمایل دارند از برنامه کاربردى شما استفاده 
کنند و نظر آنها در رابطه با ایده شما چیست؟ فردى که خود 
ایده اى را به زبان مى آورد ممکن است جنبه هاى منفى کار خود 
را مشاهده نکند به واسطه آنکه مجذوب ایده خود شده است.»
« مایک داندل» توســعه دهنده نرم افزار مى گوید: «در زمان 
ساخت یک برنامه کاربردى باید توجه ویژه اى به رقباى خود 
داشته باشید. بهتر است نرم افزارهاى طراحى شده از سوى رقبا 
را مورد بررسى قرار دهید، نقاط قوت کارهاى آنها را مورد توجه 
قرار داده و سعى کنید از اشتباهاتى که آنها در زمینه طراحى یا 
بازاریابى انجام داده اند، دورى کنید. بهتر است زمانى را صرف 
یادداشت بردارى ویژگى هاى منحصربه فردى کنید که تصور 

مى کنید، باید درون برنامه شما قرار گیرند.»

 ایده نرم افزارى خود را به طور کامل تشریح 
کنید

راندل در این ارتباط گفته است: «تنها به دنبال آن نباشید تا در 
یک پاراگراف کوتاه برنامه خود را توصیف کنید. باید حداقل 
چند صفحه در رابطه با برنامه کاربردى خود یاددا شت نویسى 
کنید. در این یادداشت باید نشان دهید که برنامه شما قرار است 
چه چیزى را ارائه کند، به چه دلیل متمایز از برنامه هاى دیگر 
خواهد بود و در نهایت بر اساس چه رویکردى قادر خواهید بود 
نظر مساعد کاربران را جذب کنید و مشوق هایى را در اختیار 
آنها قرار دهید.»زمانى که ایده خود را به خوبى تشریح کردید، 
نوبت به ســاخت برنامه کاربردى مى رسد. بعضى از سایت ها 

ممکن است از سوى افرادى طراحى شده باشند که به لحاظ 
فنى تجربه کمى دارند. اما براى نوشــتن برنامه هاى موبایل 
موفق به مهارت برنامه نویسى و دانش اولیه نیاز دارید. افرادى 
که در زمینه برنامه نویسى تخصص کافى ندارند فرآیند ساخت 
نرم افزار (تبدیل ایده به محصول) را به شــرکت هاى بزرگ یا 
برنامه نویسان مستقل واگذار مى کنند. مورتا مى گوید: «هزینه 
برون سپارى ساخت یک نرم افزار بســته به قابلیت هایى که 
مالک ایده در نظر دارد، در برنامه خود قرار دهد؛ از هزار دالر تا 
یک میلیون دالر شناور است. با وجود این، با حداقل دانش اولیه 
نیز مى توانید این کار را انجام دهید.» مورتا پس از یک تصادف 
وحشتناك و در مدت زمانى که در بیمارستان استراحت مى کرد، 
به فکر افتاد تا برنامه Fingerprint Security Pro را طراحى 
کند. او براى ساخت نرم افزار خود کمتر از دو هزار دالر هزینه 
کرد اما در نهایت موفق شد به سودآورى 700 هزار دالرى برسد.

  نرم افزار خود را در فروشگاه هاى پر بازدید و 
معروف قرار دهید

هر زمان موفق شــوید نرم افزار کاربردى خود را به مشتریان 
بفروشــید در حقیقت اولیــن گام راه اندازى کســب وکار 
نرم افزارمحور خود را پشت سر گذاشته اید. نرم افزارهاى مرتبط 
با محصوالت اپل در فروشگاه آى تیونز به فروش مى رسند در 
حالى که نرم افزارهاى اندرویدى در فروشگاه هاى مختلفى 
همچون گوگل پلى و آمازون در معرض فروش قرار مى گیرند. 
ســازندگان برنامه هاى کاربردى که نرم افزارهاى خود را در 
فروشگاه اپل قرار داده اند ساالنه باید مبلغى را به اپل پرداخت 
کنند. اما در مجموع سود قابل توجهى عاید توسعه دهندگان 
مى شود، البته به شرطى که نرم افزار خوبى طراحى کرده باشند. 
اولسون مى گوید: «البته به این نکته توجه داشته باشید که قرار 
دادن یک برنامه کاربردى در آى تیونز به معناى آن نیست که 
در کار خود موفق خواهید شد. طراحى و ساخت یک نرم افزار 

کاربردى درست همانند راه اندازى یک کسب وکار فیزیکى 
است. به معناى آنکه باید زمانى را صرف قیمتگذارى کرده، 
کانال هاى ارتباطى با مخاطبان خــود را راه اندازى کنید و در 

نهایت بودجه اى را براى بازاریابى و تبلیغات در نظر بگیرید.»

  از فروش نرم افزار چه میزان سود عاید من 
مى شود؟

اولین نکته اى که باید به آن دقت کنید این است که درآمد حاصل 
از فروش نرم افزار همانند هزینه اى که براى ساخت آن صرف 
مى شود، یک رقم شناور است. نوع برنامه کاربردى تعیین کننده 
میزان فروش است. یک بازى طراحى کرده اید یا یک محصول 
کاربردى؟ دومین نکته اى که باید به آن توجه داشته باشید به 
کمپین شما باز مى گردد. گستره کمپین بازاریابى شما تا چه اندازه 
وسیع بوده است؟ به طور معمول، جایگاه برنامه کاربردى شما 
(در فهرست نرم افزارهاى پر فروش) در پایان اولین روز فروش 
میزان درآمد شما را مشخص مى کند. عامل سوم دیگرى که باید 
به آن دقت کنید تعداد نظرات مثبتى است که از کاربران دریافت 
کرده اید. کاربران چه تعداد ستاره به نرم افزار شما داده اند؟ هرچه 
تعداد ستاره ها بیشتر باشــد کاربران بیشترى متقاعد مى شوند 
که محصول شــما ارزش خرید کردن را دارد. راندل مى گوید: 
«نرم افزارهایى را در فروشگاه اپل مشاهده کردم که به سودآورى 
50 هزار دالرى رسیده اند. اما در مقابل نرم افزارهایى نیز وجود 

داشته اند که سودآورى آنها به شدت پایین بود.»
مورتا مى گوید: «در نهایت به این نکته توجه داشته باشید که بازار 
برنامه هاى کاربردى بسیار سودآور است. کاربران سراسر جهان 
به دنبال آن هستند تا نرم افزارهاى کاربردى را خریدارى کنند. 
زمانى که نرم افزارهاى خود را طراحى کردم و به فروش رساندم، 
مشاهده کردم که مردم از کشورهایى که تا پیش از این اسم آنها 
به گوش من نخورده بود، خواستار نرم افزار من شدند. این حس 

براى هر توسعه دهنده اى حس خوشایندى است.»

مودم 4G LTE سبک و قابل حملى براى همه کاربران اینترنت موبایل

رامین مشکاه
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طالبى میوه اى معطر و شیرین است که این روز ها 
مهمان سفره هاى شماست. محققان براى انجام 
یک آزمایش، مقــدارى از پالکت هاى خون را 
گرفته با مقدار کمى عصاره یا آب طالبى شیرین 

مخلوط کردند.
آنها دریافتند در طالبى عاملى وجود دارد که به 
شدت مانع از انباشته شدن غیرطبیعى پالکت ها 
مى شود و در نتیجه از انعقاد و لخته شدن خون 
در رگ ها، کــه عامل حمله هاى قلبى اســت، 

جلوگیرى مى کند.
 ،A آب طالبى منبــع مهمــى از ویتامین هاى
ویتامین B6، مواد معدنى، فیبر غذایى و اســید 

فولیک است.
آب طالبى که مصرف آن در تابستان شایع است، 
عامل سالمتى بدن در زمینه هاى تقویت سیستم 
ایمنى بدن، رفع مشــکالت قلبــى و عروقى، 
جلوگیرى از سرطان، درمان بى خوابى، درمان 
مشــکالت قاعدگى، درمان دندان درد، درمان 

آرتروز و بهبود روند هضم محسوب مى شود.
مصرف آب طالبى نه تنها در سالمت کلى بدن 
نقش دارد، بلکه براى بازسازى پوست خانم ها، 
جلوگیرى از سفید شــدن زودرس مو، مبارزه با 
ریزش مو و جلوگیرى از چروك شدن پوست با 

گذر زمان نیز مفید است.
طالبى سرشــار از ویتامین C و A است که با 
تحریک گلبول هاى سفید خون در بدن، سیستم 
ایمنى بدن را بهبود مى بخشد و باعث ریشه کن 

کردن عفونت در بدن مى شود. 
آب طالبى به دلیل دارا بودن پتاسیم، مانع از فشار 
خون باال در بدن فرد مى شــود و بخاطر مقادیر 
باالیى از ویتامین C از تصلب شــرائین و لخته 

شدن خون در قلب جلوگیرى مى کند.
این آبمیوه باعث از بین بردن رادیکال هاى آزاد 
در بدن شده و در نهایت از به وجود آمدن سرطان 

در بدن جلوگیرى مى کند.
آب طالبى باعث آبرسانى بیشتر به پوست و در 
نهایت باعث درخشــندگى و نرم شدن پوست 
مى شود، زیرا این آب میوه داراى مقادیر باالیى 
از ویتامین A است که در بازسازى کالژن هاى 

پوست و جوان سازى مفید است.

دانشمندان به این نتیجه رسیدند که مواد غذایى که مصرف 
مى کنید روى کیفیت خوابتــان اثر مثبت یا منفى مى گذارد. 
در این مطلب هشــت خوراکى که باالتریــن درجه منفى را 
براى داشتن یک خواب نا آرام، برایتان رقم مى زند را معرفى 

کرده ایم.

1.ماکارونى
 با عرض پوزش، دوستداران ماکارونى اگر قبل از خواب این 
غذاى محبوب را میل کردید بدانید بــه احتمال زیاد خواب 
آشــفته اى در راه دارید. یک مطالعه منتشــر شده در مجله 
روانشناسى نشان داد، در یک نظرسنجى غذایى 396 دانشجو 
شرکت کردند، محققان دریافتند دانشجویانى که ماکارونى 
و نان براى شــام مى خوردند تجربه خواب هاى ناآرام و حتى 

بى خوابى در آنها شدید تر است.
گلوکز و قند موجود در ماکارونى انرژى را مضاعف کرده و شما 
را براى مدت هاى طوالنى بیدار نگه مى دارد. بى شک خوردن 

وعده هاى سنگین خوابتان را هدف قرار مى دهد.

2.شکالت
شکالت تلخ به عنوان یکى از میان وعده هاى سالم و پرطرفدار 
و همچنین داراى آنتى اکسیدان فراوان است اما مصرف آن 
قبل از خواب انتخاب مناسبى نیست چراکه مدت ها بیدارتان 
نگه مى دارد. شکالت داراى موادى است که ضربان قلبتان را 
شدت مى بخشد و خوابتان را به شدت تحت تأثیر قرار مى دهد.

3.سس شیرین
کمتر کسى نمى داند کارامل و شربت شکالت حاوى یک تن 
قند است. با این حال سس با قندهاى پنهان مى تواند شما را به 
طور بالقوه بیدار نگه دارد و یا اگر بخواب بروید به یقین خواب 

آرامى را تجربه نخواهید کرد.
مراقب باشــید، محصوالتى که قندهاى پاییــن دارند مانند 
سس هاى ســاالد و گوجه فرنگى به هیچ وجه مصرف آنها 

هنگام خواب توصیه نمى شود.

4.پنیر
در سال 2015 یک مطالعه نشان داد، در ارزیابى مواد غذایى 

در 396 دانشجوى دانشگاه کانادا حدود 44 درصد از افرادى 
که هنگام خواب از پنیر، شیر و بستنى استفاده کرده اند بیشتر 

دچار بى خوابى و یا خواب آشفته مى شوند.

5.نوشیدنى هاى کافئین دار
اکثر افراد اثرات مخرب کافئین را مى دانند. مصرف کافئین 
در ابتداى صبح و ظهر مناسب است اما اگر در نیمه هاى شب 
خورده شود مى تواند به شدت آسیب زا باشد. توصیه مى شود 
براى داشــتن یک خواب آرامش بخش از چاى هاى گیاهى 

چون چاى نعناع، بابونه و شیرین بیان استفاده کنید.

6.اسنک چرب
 چیپس، ذرت و پفک خوراکى هایى هستند که مصرف آن جز 
ضرر، حاصلى ندارد چراکه سرشار از اسیدهاى چرب ترانس 
بوده و در هر زمانى استفاده شود آسیب هاى خاص خود را براى 
بدن دارد اما اگر در نیمه هاى شب خورده شود خوابتان را نیز با 

مشکل رو به رو مى کند.

7.سیب زمینى سرخ شده
این مورد همانند چیپس و میــان وعده هاى پرچرب کیفیت 
خــواب را به صفــر مى رســاند و در برخى از افــراد تجربه 

کابوس هاى هولناك دیده شده است.
 لذا به جاى مصرف سیب زمینى سرخ کرده مى توانید با پختن 
آن خوابى دلچســب را تجربه کنید. سیب زمینى سرخ کرده 

قاتل خواب راحت است.

8.ادویه ها، ترشیجات و غذاهاى تند
متخصصان توصیه مى کنند هنگام خواب خوراکى هایى که 
از ادویه جات و ترشیجات متشکل است کمتر مصرف شوند تا 

خوابى راحت و بى دغدغه را تجربه کنید. 
با توجه به مطالعات دانشــگاه UCLA، غذاهاى ادویه دار 
قبل از خواب به حد قابل توجهى خواب دلچســب را از شما 
دریغ مى کند و حتى ممکن است خواب ناآرامى داشته باشید 
ویا دچار کابوس هاى شبانه نیز بشوید. محققان مدعى هستند 
غذاهاى تند درجه حرارت بدن را تحت تأثیر قرار مى دهند و 

روى خواب اثر منفى مى گذارد.

فواید برنج براى سالمتى شامل تأمین انرژى 
سریع و فورى، فعالیت خوب دستگاه گوارش، 
تثبیت سطح قند خون و فراهم کردن منابع 
الزم ویتامیــن B1 براى بدن مى باشــد. از 
آنجا که برنج سرشار از کربوهیدارات است، 
مى توان از آن به عنوان سوخت بدن استفاده 
کرد و بــه عملکرد طبیعى مغــز نیز کمک 

مى کند.

فاقد کلسترول
خوردن برنج فقــط به این دلیــل که فاقد 
چربى هاى مضر، کلســترول و سدیم است، 
فواید بســیار زیادى براى بــدن دارد. برنج 
مى تواند بخش مهمى از یک برنامه غذایى 

متعادل را تشکیل دهد.

سرشار از ویتامین
برنج منبع عالى از ویتامین ها و مواد معدنى 
مثل نیاسین، ویتامین D، کلسیم، فیبر، آهن، 

تیامین و ریبوفالوین به شمار مى رود.

نشاسته مقاوم
برنج سرشــار از نشاســته مقاومى است که 
به شکل هضم  نشــده به روده مى رسد و به 
رشد باکترى هاى مفید براى عملکرد عادى 

روده ها کمک مى کند.

تنظیم فشار خون
از آنجا که برنج مقدار کمى سدیم دارد، براى 
آنها که از مشکل فشار خون باال رنج مى برند 

بسیار مفید است.

پیشگیرى از سرطان
برنج غالت کامل مثل برنج قهوه  اى سرشار 
از فیبر غیرمحلول است که مى تواند از بدن 
دربرابر برخى ســرطان  هــا محافظت کند. 
دانشــمندان بســیارى باور دارند که چنین 
فیبرهاى غیرمحلولى براى محافظت از بدن 

دربرابر سلول  هاى سرطانى الزمند.

پیشگیرى از اسهال خونى
قســمت ســبوس برنج دارویى بسیار مؤثر 
براى درمان اسهال  خونى به شمار مى رود. 
سبوس درخت سه ساله برنج حاوى خواص 
ادرارآور اســت. چینى  ها باور دارند که برنج 
اشتها را به طور قابل  مالحظه  اى باال برده و 
بیمارى  هاى شــکم و گــوارش را درمان 

مى کند.

مراقبت پوستى
متخصصین پزشــکى مى گویند از پودر برنج 
مى توان براى درمان برخى بیمارى  هاى پوستى 
اســتفاده کرد. در هند، آب برنج براى پیروان 
آیورودیک به عنوان پمــادى مؤثر براى خنک 
کردن سطح پوست متورم شده به حساب مى آید.

پیشگیرى از بیمارى آلزایمر
گفته مى شود که برنج قهوه  اى حاوى سطح 
باالیى از مواد مغــذى انتقال  دهنده عصبى 
است که مى تواند از بروز بیمارى آلزایمر تا حد 

زیادى پیشگیرى کند.

سالمت قلبى- عروقى
روغن ســبوس برنج حاوى خــواص آنتى 
 اکسیدانى است که با کاهش سطح کلسترول 
در بدن، قدرت قلبى-عروقى را باال مى برد. 
براساس مؤسسه تحقیقات برنج در فیلیپین، 
ارزش غذایى برنــج باید باالتــر رود تا به 
انســان  ها فایده برســاند. برنج که یکى از 
متداول  ترین غالت مورد استفاده در سراسر 
جهان است، مى تواند سالمت میلیون ها نفر 
را ارتقا بخشــد. با ترکیب روش هاى سنتى 
مختلف براى رشد برنج و بیوتکنولوژى جدید، 
تالش هاى بســیارى براى باال بردن ارزش 
مغذى برنج صورت مى گیرد. این مؤسســه 
همچنین ذکر مى کند که رشد برنج با ترکیبات 
سرشــار از آهن و زینک از طریق غنى سازى 

امکانپذیر است.

کلم گیاهى است با تنوع زیاد و سابقه بسیار طوالنى 
که در اصل بومى نواحى اروپایى مدیترانه اى است.

تغذیه و سرطان سینه  
در ایجاد و بروز سرطان سینه، عوامل زیادى تأثیرگذار 
مى باشــند که از جمله مهمترین آنهــا، نوع تغذیه 
است که نقش بسیار مؤثرى را ایفا مى نماید. اصوًال 

اســتروژن، زمینه ســاز و عامل هورمون زنانه 
ایجاد سرطان در 

ارگان هاى مختلف بدن بانوان  تلقى مى شــود، لذا 
استفاده از غذاهاى مختلف با ممانعت از بروز سرطان 
(با تأثیرى همچون تاموکسیفن) و یا کاستن از شدت 
تأثیرگذارى استروژن، به عنوان عامل کمکى و یا 

بازدارنده بسیار مفید است.  
مرور 94 مطالعه که ارتباط بین مصرف سبزیجات 
خانواده کلم و سرطان را بررسى کرده اند نشان داده 
است که در 67 درصد مطالعات مورد– شاهد، مصرف 
این سبزیجات با کاهش خطر ابتال به سرطان مرتبط 

بوده است.
 ترکیبات موجود در خانــواده کلم ها (کلم بروکلى، 
گل کلم، کلم برگ، کلم دکمــه یا فندقى و...) قادر 
به کاهش اســتروژن به میزان 50 درصد مى باشد. 
ماده مؤثر در کلم به نام ایندول 3- کاربینول مى باشد 
که البته هنوز نتایج قطعى در این مورد به دست 
نیامده است. در مناطقى از چین که کلم به مقدار 
زیاد مصرف مى شــود، ارتباط 
مستقیمى بین میزان 
ایزوتیوسیانات ادرار و 
کاهش سرطان سینه 
مشاهده شــده است، 
به طورى که زنانى که 
بیشــترین مصرف کلم را 
داشــتند، 45 درصد کمتر از 
زنانى که کمترین میزان را داشتند، 
در معرض خطر ابتال به سرطان سینه 

بودند. عالوه بر ایزوتیوسیانات، ویتامین C، از طریق 
اثرات آنتى اکســیدانى در دفع رادیکال هاى آزاد و 
همچنین اسید آمینه سیستئین و ترکیبات سولفورافان 
از طریق واکنش هاى زنجیره اى در سمزدایى بدن از 
مواد سرطان زا مؤثرند. مطالعات خارج سلولى نقش 
سولفورافان ها را در مهار تکثیر سلول هاى سرطانى 

حتى در مراحل آخر رشد نشان داده است.

ارزش غذایى کلم 
کلم منبع غنى از ویتامین A، منبع بســیار خوب 
 ،(B1) تیامیــن ،B6 فیبــر، منگنــز، ویتامیــن
ریبوفالوین (B2)، کلسیم، پتاسیم و منیزیم است.  
همچنین سبزیجات این خانواده انرژى کمى دارند

(یک لیوان کلم پخته حدود 33 کالــرى دارد) و در 
عین حال غنى از مواد مغذى گیاهى ویژه هستند، 
به همین جهت سبزیجات این گروه ارزش تغذیه اى 

فوق العاده اى دارند. 

نتیجه گیرى
پس به طور خالصه مى توان گفت سبزیجات خانواده 
کلم به علت دارا بودن انــدول، گلوکوزاینوالت ها، 
ســولفورافان ها، بتاکاروتن و ویتامیــن C، در رده 
ســبزى هاى ضد ســرطان طبقه بندى مى شوند. 
چنانچه انجمن ســرطان آمریکا، پس از تحقیقات 
گســترده، بروکلى را به عنوان یکــى از مهمترین 

سبزى هاى ضد سرطان معرفى مى کند. 

اکثر ماشــین هاى امروزى مجهز به کولر بوده و این وسیله 
یکى از ملزومات بسیار کاربردى در فصول گرم سال است. اما 
گذشته از وجود فیلتر آلوده که مى تواند باعث ورود میکروب و 
باکترى هاى بیمارى زا به بدن شــود، موارد دیگرى نیز وجود 
دارند که سبب بیمارى انســان مى شوند.بر اساس تحقیقات، 
افرادى که به مدت زیاد از کولر خودروى خود استفاده مى کنند 
بیشتر از سایرین دچار سردرد و خستگى مزمن مى شوند. این 
افراد همچنین ممکن اســت به دلیل تنفس هواى خشک و 
سرد مبتال به سوزش غشاى مخاطى درون بینى و مشکالت 

تنفسى شوند.این شــرایط فرد را در معرض سرماخوردگى، 
آنفلوآنزا و سایر بیمارى هاى عفونى قرار مى دهد.

استفاده افراطى از کولر خودرو باعث از بین رفتن رطوبت محیط 
و پوست بدن مى شود. این شرایط ممکن است خشکى پوست 
را به همراه داشته باشد و در درازمدت باعث قرمزى، خارش و 

سوزش پوست شود.
استفاده از سیستم هاى سرمایشى موجب کاهش دماى بدن 
مى شود که عالیمى چون افت فشار خون، ورم مفاصل، التهاب 
اعصاب، احساس درد مزمن در گوش و دندان ها را در پى دارد.

تنظیم کولر خودرو روى درجه هاى بسیار سرد به مدت طوالنى 
باعث عدم توانایى بدن فرد براى مقابله با گرماى هوا در محیط 

طبیعى مى شود.
همچنین به محض خروج از خودرو و قرار گرفتن در معرض 
دماى واقعى محیط، فرد تغییرات شدید دمایى را تحمل مى کند 
که مى تواند سبب تنگى عروق، فشرده شدن ریه ها و احساس 
تنگى نفس، عدم تحمل دماى گرم و بروز گرمازدگى و حتى در 

برخى موارد مرگ فرد شود.
چرخش هواى آلوده پخش شــده توســط کولــر در فضاى 
بســته خودرو نیز یکى از عوامل جدى و خطرزا براى گردش 
میکروب ها و میکرو ارگانیسم هاى خطرناك است که مى تواند 

باعث مشکالت تنفسى در افراد شود.
محققان در مرکز پزشکى ایالت لوئیزیاناى آمریکا هشت نوع 
میکروب و باکترى فوق العاده خطرناك را از داخل 22 از 25 

اتومبیل مورد تست شناسایى کرده اند.
بر همین اساس کارشناســان توصیه مى کنند افراد نسبت به 
تعویض به موقع فیلتر کولر خودروى خود اقدام کنند، همچنین 
از کولر ماشین به جز در شــرایطى که هوا بیش از اندازه گرم 

است، استفاده نکنند.
افراد از تنظیم دریچه هاى کولر به ســوى صورت خود تا حد 
امکان خوددارى کنند تا دچار مشــکل خشکى مخاط بینى و 
تنگى نفس نشوند.استفاده بیش از اندازه از کولر خودرو مى تواند 
از عمر مفید باترى خودرو بکاهد؛ به همین دلیل توصیه مى شود 
در بازه هاى زمانى مدت دار از این وسیله استفاده شود تا عمر 

باترى و موتور افزایش یابد.

نوشین محمد حســینى کارشناس ارشد کمیته 
کشورى تجویز و مصرف منطقى داروى سازمان 
غذا و دارو اظهار داشــت: گرچه هدف اصلى از 
ســفارش به مصرف قرص ها با آب به دلیل باز 
شــدن ماده مؤثر آنها در معده و تأثیر در درمان 
اســت اما مصرف بدون آب برخى قرص ها به 
دلیل ساختارى که دارد ممکن است موجب ایجاد 

مشکالت زیادى در ناحیه مرى فرد بیمار گردد.
وى افزود: از ســویى اســتعمال مواد دارویى با 
مایعاتى به جز آب، در مواردى که بدون تجویز 
پزشک یا توصیه داروساز صورت گیرد مى تواند 

اثر قرص ها را از بین ببرد.
محمد حســینى همچنین با نهــى بیماران از 
خوردن قرص ها با چاى داغ، نوشــابه، آبمیوه یا 
حتى شــیر تصریح کرد: خوردن قرص ها با آب 
جوش و گرم و البته چاى داغ به علت حرارت آن 
مشکالتى به وجود مى آورد ضمن اینکه کافئین 
موجود در چاى خود مخرب دارو است کما اینکه 
بسیار مشــاهده شــده که خوردن برخى آنتى 
بیوتیک ها با شیر یا نوشیدن آبمیوه هاى ترش 
به علت اسیدى بودن آنها خاصیت درمانى دارو 
را از بین برده در مواردى موجب تخریب ساختار 
دارو گردد.وى با یــادآورى این نکته که داروها 
مثل آهن بهتر است که به دلیل جذب راحت تر 
توسط ویتامین C همراه با آب مرکبات استفاده 
شود تأکید کرد: بهترین نوشیدنى براى خوردن 

قرص ها آب معمولى است.

قاتل آرام خوابیدنقاتل آرام خوابیدن
را بشناسیدرا بشناسید

در تابستان 
حتماً آب طالبى بخورید

نوشیدنى مناسب براى 
استفاده از قرص چیست؟

چرا باید برنـج بخوریم؟

دانشــمندان بســیارى باور دارند که چنین 
فیبرهاى غیرمحلولى براى محافظت از بدن

دربرابر سلول  هاى سرطانى الزمند.

سرشــار از آهنو زینک از طریق غنى سازى 
امکانپذیر است.

مضرات پنهان کولر خودرو که بیمارتان مى کند

کلم؛ 
داروى
 ضد سرطان
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تعدادى از بازیکنان سابق پرســپولیس تالش زیادى کردند به این تیم برگردند اما این 
تالش بى نتیجه مانده اســت. قرار بود امثال رضا حقیقى، پیام صادقیان و محمد رضا 
خانزاده ستارگان آینده فوتبال ایران باشند اما این بازیکنان هر چقدر در آغاز راه درخشان 
ظاهر شدند در ادامه به حاشیه رفتند و جایگاه خود را در سطح اول فوتبال ایران از دست 

دادند.
مانند فصل گذشته و دو فصل قبل، این بازیکنان از طریق واسطه هایى تالش کردند تا به 
پرسپولیس بازگردند اما رفتار و گفته هاى برانکو نشان مى دهد پرونده آنها در پرسپولیس 

براى همیشه بسته شده است. حتى اگر جاى برانکو ســرمربى پرسپولیس شخص 
دیگرى هم بود راضى به بازگشت این بازیکنان نمى شد.

حضور رضــا عنایتى در کادر فنى فصل بعد اســتقالل، 
خبرى است که در هفته اخیر روى خروجى خبرگزارى ها 
قرار گرفت. شایعه شده که منصوریان مى خواهد براى 
لیگ هفدهم، یک مربى براى هر پست بازى داشته باشد 
و به همین دلیل، عنایتى را براى تمرین دادن به مهاجمان 

انتخاب کرده است.
رضا عنایتى اما هــر خبرى درباره حضــورش در کادر 
فنى استقالل را تکذیب کرد و گفت: «هیچکس با من 
صحبت نکرده و چیزى هم نشنیده  ام. به نوشته  ها توجه 
نکنید. من با هیچکس صحبت نکرده  ام و فکر مى  کنم 
تمام تمرکز کادر فنى تیم اســتقالل روى بازى با العین 
باشد. البته من هفت هشت روز است که تلفن همراهم 
را جواب نمى  دهم و مشغول استراحت هستم و فعًال هم 

خبرى نیست. »

مسعود شــجاعى یکى از چند بازیکن باقیمانده از نسل 
قدیمى هاى تیم ملى است که همچنان مورد توجه کى 
روش قرار دارد. کى روش حتــى آندرانیک را خط زد اما 
شجاعى را حفظ کرد.عملکرد درخشان شجاعى در لیگ 
یونان نشان مى دهد بى دلیل نیست کى روش همچنان 
اصرار به استفاده از او دارد. عملکرد خوب او در لیگ یونان 
ثابت مى کند شــجاعى هنوز قابلیت حضور در تیم ملى 

ایران را دارد. 
فراموش نمى کنیم که دعوت از شــجاعى به تیم ملى 
تا چه حد باعث انتقاد از کى روش شــده بود و مســعود 
سوژه جالبى براى شوخى کاربران شبکه هاى اجتماعى 

محسوب مى شد .

سرمربى پیشین تیم ملى فوتبال ایتالیا هدایت النصر امارات را برعهده گرفت. 
باشگاه النصر امارات اعالم کرد که «چزاره پراندلى» سکان هدایت این تیم 

را از «دان پترسکیو» تحویل مى گیرد و جانشین این مرد رومانیایى مى شود.
پراندلى که سال 2012 ایتالیا را نایب قهرمان یورو کرد و این تیم را به جام جهانى 

2014 نیز رساند، جانشین کسى مى شود که دوران هفت ماه مربیگرى اش در النصر 
روز جمعه با قبول شکست برابر الوحده در فینال جام ریاست جمهورى نتوانست این 

جام را براى النصر کسب کند.
«حمید ال تایر»، مدیر باشگاه النصر در این خصوص اظهار داشت: «با پراندلى در 95 درصد 

مسائل به توافق رســیده ایم. او هفته آینده مى آید تا قراردادش را امضا کند و در یک کنفرانس 
خبرى  معرفى شود.»

پراندلى 59 ساله که در تیم هاى ایتالیایى مانند پارما، رم و فیورنتینا مربیگرى کرده و هدایت گاالتاسراى 
ترکیه و والنسیاى اسپانیا را هم برعهده داشته است، ماه دسامبر سال گذشته به دنبال اختالفاتى که با 

رئیس باشگاه والنسیا در مورد خرید بازیکنان جدید پیدا کرد، از سمت خود استعفا کرد.

2 تیم آبى پوش اهواز و ریاض با شرایطى کامًال متفاوت 
آماده نبرد بزرگ روز سه شنبه مى شوند.

استقالل خوزستان دیگر نماینده فوتبال ایران در لیگ 
قهرمانان آسیاست که مانند دو نماینده دیگر در آستانه 
مسابقات وضعیت دشوارى دارد. البته جنس مشکالت 
آبى هاى خوزستان با ســرخابى ها متفاوت است و این 
تیم به دلیل مشــکالت مالى با مشکل اعتصاب و عدم 

برگزارى تمرینات رو به رو است. 
مشکالت مالى معضلى است که از ابتداى فصل دامنگیر 
مدافع عنــوان قهرمانى لیگ برتر در لیگ شــانزدهم 
بود و از ابتداى فصل اجازه نداد تا اســتقالل خوزستان 
بتواند در نتیجــه گیرى موفــق عمل کند.  
اعتصاب هاى شــاگردان پورموسوى در 
لیگ شانزدهم شاید از تعداد انگشتان 
دســت نیز فراتر رفته باشــد اما 
همچنان این باشــگاه با 
مالکیت  مشکالت 

رو به رو اســت تا اعتصاب استقالل خوزســتان ادامه 
داشته باشد.

آبى هــاى اهــواز در شــرایطى بــراى دیــدار برابر 
نماینده عربســتان آماده مى شــوند که الهالل در فرم 
فوق العاده اى به سر مى برد. قهرمان لیگ عربستان در 
شرایطى به مصاف استقالل خوزستان مى رود که روز پنج 
شنبه با شکست االهلى به عنوان قهرمانى جام پادشاهى 
این کشور دست یافت و موفق به کسب چهارمین عنوان 
قهرمانى خود در فصل جارى شد. تیم صدرنشین گروه 
چهارم مسابقات مقدماتى لیگ قهرمانان آسیا بر خالف 
اســتقالل خوزســتان بعد از پایان یک فصل موفق، با 
شــرایطى کامًال متفاوت، آماده دیدار روز ســه شــنبه 
مى شود تا شانس استقالل خوزستان نسبت به حریف 

خود کاهش یابد.
استقالل خوزســتان روز سه شنبه در مســقط میزبان 
الهالل عربستان است و در بازى برگشــت نیز باید در 

دوحه برابر این تیم قرار بگیرد که به این ترتیب به نظر 
مى رســد با توجه به تعطیلى تمرینات این تیم 

در روزهاى گذشته و شــرایط خوب نماینده 
عربستان، شاگردان پورموسوى باید براى 

گذر از ســد این تیم کار بزرگى انجام 
دهند.

  بعضى از سایت ها خبرى را منتشر کردند که مى تواند 
یک خبر فوق العاده مهم در حوزه فوتبال باشــد. بعد از 
استعفاى على دایى از ســرمربیگرى نفت تهران، گفته 
مى شــود قهرمان جام حذفى شــاید یک چهره ویژه را 
به عنوان ســرمربى اش انتخاب کند. به نوشــته نامه 
نیوز،شنیده ها حاکى از آن اســت که احتمال دارد على 
کریمى به عنوان سرمربى این تیم انتخاب شود چرا که 

مدیران این باشگاه عالقه زیادى به او دارند.
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ارات را برعهده گرفت. 
 سکان هدایتاینتیم
رد رومانیایى مى شود.

اینتیمرا به جام جهانى د و
ت ماه مربیگرى اش در النصر 
ریاست جمهورى نتوانست این

5ظهار داشت: «با پراندلى در 95 درصد 
قراردادش را امضا کند و در یک کنفرانس 

 و فیورنتینا مربیگرى کرده و هدایت گاالتاسراى 
اه دسامبر سال گذشته به دنبال اختالفاتى که با 

ا کرد، از سمت خود استعفا کرد.

بتواند در نتیجــه گیرى موفــق عمل کند.  
اعتصاب هاى شــاگردانپورموسوى در
لیگ شانزدهم شاید از تعداد انگشتان

دســت نیز فراتر رفته باشــد اما 
همچنان این باشــگاه با 
مالکیت  مشکالت 

روز ســه شــنبه شــرایطى کامال متفاوت، آماده دیدار
به حریف تا شانساستقالل خوزستان نسبت شود مى

خود کاهش یابد.
استقالل خوزســتان روز سه شنبه در مســقط میزبان
باید در در بازى برگشــت نیز الهالل عربستان است و

دوحه برابر این تیم قرار بگیرد که به این ترتیب به نظر
رســد با توجه به تعطیلى تمرینات این تیم  مى

در روزهاىگذشته و شــرایطخوب نماینده
عربستان، شاگردان پورموسوى باید براى

گذر از ســد این تیم کار بزرگى انجام
دهند.

قــرارداد  تمدیــد 
مربــى ایرانــى االصل 
با وردربرمن بــراى مدتى 
نامعلــوم بهانه خوبى شــد تا 
ســایت هاى آلمانــى این بــار با 
وسواس بیشــترى به معرفى سرمربى 

جوان بپردازند.
شاید خوشــبین ترین طرفدار برمن هم بعد از 
شــروع ناامید کننده این تیم در بوندس لیگا تصور 
نمى کرد یک جوان بــى تجربه و ایرانى االصل بتواند 
دگرگونى گسترده اى در این باشگاه ایجاد و تیم در ورطه 
سقوط وردربرمن را به مدعى کسب سهمیه یورولیگ تبدیل 

کند اما این اتفاق رخ داد تا همه جا صحبت از ظهور ســتاره ایرانى جدید 
در عرصه مربیگرى مــدرن به میان آمده و از جادوى الکســاندر نورى 

نوشته شود.
بعد از هفته ها گمانه زنى سرانجام باشگاه وردربرمن در توافقى محرمانه 
قرارداد موقت الکســاندر نورى را به قراردادى دائمى تبدیل کرد تا این 
جوان 37 ساله و جاه طلب فصل آینده بوندس لیگا همچنان مرد شماره 
یک سبزهاى شمال آلمان باشد. اتفاقى که بهانه اى شد تا سایت هاى 
معتبر آلمانى این بار با وسواس و دقت بیشــترى به بررسى بیوگرافى و 

زندگى ورزشى این چهره کاریزماتیک بپردازند.
ســایت kreiszeitung آلمان در گــزارش خود از تمدیــد قرارداد 
ســرمربى وردربرمن نوشــت:« در ادامه جوانگرایى باشــگاه ها روى

نیمکت هاى مربیگرى این بار الکساندر نورى مهر تأیید باشگاه را گرفت 
تا براى مدتى نامعلوم مرد اول ســبزهاى برمن باشــد تا بعد از دوست 
صمیمى اش "جولین نایگلســمن" در هافنهایم حاال این مربى ایرانى 
االصل فصل بعد قطعاً در بوندس لیگا حضور خواهد داشــت تا میانگین 

سنى مربیان کاهش داشته باشد.» 

ایــن ســایت در ادامه 
گزارشــى تصویــرى از 
دوران جوانى الکساندر نورى 
را منتشر کرد و نوشت:«الکساندر 
در 20 آگوســت 1979 در شــهر 
بوگســتهود در آلمان غربى به دنیا آمد و از 
سال 1994 در حالى که 15 سال داشت وارد باشگاه 
Buxtehuder SV شد و تا 19 سالگى در این تیم بازى 
کرد تا اینکه در سال 1998 وارد تیم دوم وردبرمن شد و بعد از سه فصل 
مجوز اضافه شدن به تیم اصلى را دریافت کرد گرچه هیچگاه نتوانست 

طعم حضور در میدان را بچشد.»
نویسنده گزارش در ادامه آورد:«در ســال 2001 نورى به اوردینگن در 
بوندس لیگا B پیوست و طى سه فصل با 89 بازى و هشت بار گلزنى به 
یکى از مردان کلیدى تبدیل شد تا جایى که اوزنابروك در سال 2004 او را 
به خدمت گرفت تا اوج دوران فوتبال الکساندر در این باشگاه رقم بخورد 
و به همین منوال او طعم بازى در تیم هایى مثل هولستن،اودنبورگ و... 
نیز بچشد و در نهایت ســال 2011 و در 32 سالگى به علت مصدومیت 

خداحافظى اجبارى از دنیاى مستطیل سبز داشته باشد.»
در گزارش سایت kreiszeitung آمده است:« نورى در جام جهانى 
2006 این فرصت را داشــت براى تیم ملى ایران به میدان برود آن هم 
در دوران اوج فوتبال خود اما یک مصدومیت بى موقع مانع حضور او در 
تمرینات تیم ملى شد تا فرصتى طالیى را از دست بدهد و در نهایت هم 
در 32 سالگى فوتبال را بدون ســابقه ملى کنار بگذارد و گام به عرصه 
مربیگرى بگذارد آن هم در باشگاهى که اولین بار به او اعتماد کرد تا وارد 

دنیاى حرفه اى شود.»

این 
ایــرانى
 سختکوش

ساسان
 هنوز به سپاهان 

جواب نداده

یکى ازبازیکنانى که بعد از اتمام لیگ شانزدهم با پیشنهادات 
 فوالد خوزستان است.زیادى مواجه شــده ساسان انصارى ســتاره فصل گذشته

  علیرضا منصوریان خودش شــخصًا با ساســان انصارى 
مخالفت محترمانه ستاره فوالد خوزستان همراه شد.تماس گرفت و از او خواست استقاللى شود اما این پیشنهاد با 

 البته ســپاهان اصفهان هم مصرانه خواستارخرید ساسان 
روشنى نداده است.انصارى است که بازیکن شــیرازى به این تیم هم جواب 

 شنیده شده این دست دست کردن ساسان انصارى به ارتباط 
او با پرسپولیسى ها برمى گردد. ازآنجایى که گفته مى شود 
عجله اى براى انتخاب تیم ندارد.شاید مهدى طارمى ترانسفرشود بنا براین ساسان انصارى 

به تیم برانکو برمى گردد تا خیلى چیزها را ثابت کند!  اگر مهدى طارمى ازپرسپولیس برود آنگاه ساسان انصارى  ساسان
 هنوز به سپاهان 

جواب نداده

ی
  علیرضا منصوریان خودش شــخ فوالد خوزستان است.زیادى مواجه شــده ساسان انصارىیکى ازبازیکنانى که بعد از اتمام لیگ

ت
تماس گرفت و از او خواست استقال

م
او با پرسپولیسى ها برمى گر شنیده شده این دست دستکروشنى نداده است.انصارى است که بازیکن شــ البته ســپاهان اصفهان هم مصمخالفت محترمانه ستاره فوالدخ

ش
شاید مهدى طارمى ترانسف

ع
به تیم برانکو برمى گردد اگر مهدى طارمى ازپرسعجله اى براى انتخاب تیم

«پراندلى» سرمربى النصر شد  

  کریمى روى نیمکت نفت؟ 

فعالً خبرى نیست

کى روش اشتباه نکرد

شرایط متفاوت آبى هاى اهواز و ریاض   

کاپیتان پیشین تیم ملى در آغاز لیگ هفدهم احتماًال هفتمین تغییر تیم 
متوالى را تجربه خواهد کرد.

با پایان لیگ شانزدهم قرارداد تیموریان با نفت تهران به پایان رسید تا 
کاپیتان پیشین تیم ملى لیگ شانزدهم را با قهرمانى در جام حذفى به 

پایان برساند. 
تیموریان که در سه سال گذشته، 
در شش تیم مختلف حضور 
داشته با توجه به اتمام 
قــرارداد خــود با 
نفــت تهــران و 
مشــکالت این 
باشگاه باید به 
دنبــال انتخاب 
تیمــى جدیــد 
باشــد تا در آغاز 
لیگ باز هم مانند 
فصل هاى گذشــته 
تیموریــان را بــا پیراهن 
تیمى جدید در لیگ برتر ببینیم. 
او در ابتداى لیگ چهاردهم در اســتقالل 
حضور داشــت اما پس از آن راهى تراکتورسازى شــد. تیموریان در 
پایان فصل راهى لیگ قطر شد و بعد از یک نیم فصل حضور در لیگ 

ستارگان این کشور به سایپا پیوست اما دوران حضور او در سایپا نیز 
خیلى طوالنى نشد و تیموریان در ابتداى فصل به ماشین سازى 
پیوست. آندو در دوران حضور در ماشین سازى پیراهن و بازوبند 
تیم ملى را از دست داد و در نیم فصل با استقالل به توافق رسید 
اما مشکالت آبى ها باعث شد تا تیموریان راهى نفت تهران 
شود و حاال به نظر مى رسد مشکالت نفت تهران و جدایى 

دایى منتج به تغییر تیم تیموریان شود.
تیموریان 35 ساله که در ســال هاى پایانى فوتبال خود به سر
 مى برد همچنان با رؤیاى حضور در سومین جام جهانى امیدوار 
است تا با انتخاب یک تیم مناسب در لیگ هفدهم، بتواند جایگاه 
خود در تیم ملى را باز پس بگیرد. تصمیمى که به نظر مى رسد با 

توجه به تغییرات پى در 
پى براى تیموریان از 
اهمیت دو چندانى 

برخوردار است.

آندو و باز هم تیم جدید  بازگشت غیرممکن است!

با وجود اینکه سیاست استقالل در بازار تابستانى 
همچنان سکوت است تا آرامش اردوى این 

تیم براى بازى با العین حفظ شوداما این 
باشگاه اولین خرید خود را قطعى کرد.

ابهام در آینــده کاوه رضایى همچنین
برنامه هایى که براى تقویت خط حمله 
در دســتور کار علیرضا منصوریان قرار 

گرفته بود باعث شــد تا استقاللى ها بیشتر 
تمرکز خود در بــازار تابســتانى را روى جذب 

یکى دو مهره تهاجمى قرار دهند از همین رو در میان
گزینه هاى موجود روى مرتضى تبریزى ســتاره خط حمله سال هاى 

گذشته ذوب آهن دست گذاشتند. 
بازیکنى که کشف خود منصوریان در پاس همدان بود و طى پنج فصل 
گذشته در ذوب آهن به یکى از ستون هاى اصلى موفقیت این تیم تبدیل 
شد به عنوان بازیکن آزاد مشکلى در انتخاب تیم جدید نداشت از همین 
رو استقاللى ها نام او را درصدر فهرست خود قرارداده و از دو هفته قبل 
مذاکرات جدى با این بازیکن همدانى آغاز کردند و در نهایت  به توافق 

نهایى رسیده و قرارداد داخلى با تبریزى امضا کردند.
 البته از آنجا که استقالل دو بازى بسیار مهم و سرنوشت ساز با العین در 
مرحله حذفى لیگ قهرمانان پیش رو دارد قرار شد خبر توافق و امضاى 
قرارداد دو طرف همچنان محرمانه باقى بماند و به تأیید نرسد تا بعد از 
بازى هاى آسیایى از مرتضى تبریزى به عنوان یکى از خریدهاى بزرگ 
رونمایى شــود. بازیکنى که گفته مى شود پرسپولیسى ها نیز به شدت 
پیگیر شــرایط او براى امضاى قرارداد بودند اما در نهایت استقالل را 

انتخاب کرد.

رید
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ى 
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ره 
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                حق با برانکو بود

یک شرط براى ماندن
هافبک مهاجم پرسپولیس به یک شرط در این 

تیم ماندنى خواهد شد.
  وحید امیرى از جمله بازیکنانى است 
که با قرارداد دو ساله به پرسپولیس 
آمد اما هنوز وضعیتش براى 
قرارداد ســال دومش 
پرســپولیس  با 
مشــخص 
نیست. 

این بازیکن اخیراً با پیشنهادات تیم هاى قطرى مواجه 
شده و به همین دلیل وسوسه شده است تا پرسپولیس را 
ترك کند. البته دلیل اصلى این تصمیم امیرى وضعیت 
مالى او با باشگاه پرســپولیس است. این بازیکن فصل 
پیش در شرایطى به پرسپولیس پیوست که گفته مى شد 
حســین هدایتى پیش قراداد قابل توجهــى را به وى 
پرداخت کرد. قرار بود این پیــش پرداخت جدا از مبلغ 
قراداد او با باشگاه پرســپولیس باشد اما هم اکنون بین 
او و مسئوالن باشگاه پرســپولیس اختالف نظرهایى 
پیش آمده و چنانچه على اکبر طاهرى و معاونش نتوانند 
امیرى را از نظر مالى راضى کنند او از جمع سرخپوشان 
جدا خواهد شد. فعًال مذاکرات بین هافبک مهاجم 
پرســپولیس با مسئوالن این باشــگاه ادامه 
دارد و درنهایت باید دیــد آنها در زمینه 
مسائل مالى به توافق خواهند رسید 
یا کار به جدایى این بازیکن 
از پرســپولیس خواهد 

کشید.
 

 

یک شرط براى ماندن
هافبک مهاجم پرسپولیس به یک شرط در این 

تیم ماندنى خواهد شد.
 وحید امیرى از جمله بازیکنانى است 
که با قرارداد دو ساله به پرسپولیس

آمد اما هنوز وضعیتش براى 
قرارداد ســال دومش 
پرســپولیس  با 
مشــخص 
نیست. 

این بازیکن اخیراً با پیشنهادات تیم هاى قطرى مواجه 
و به همین دلیل وسوسه شده است تا پرسپولیس را  شده
ترك کند. البته دلیل اصلى این تصمیم امیرى وضعیت 
مالىاو با باشگاه پرســپولیساست. این بازیکنفصل

پیش در شرایطى به پرسپولیس پیوست که گفته مى شد 
حســین هدایتى پیش قراداد قابل توجهــى را به وى 
پرداخت کرد. قرار بود این پیــش پرداخت جدا از مبلغ 
قراداد او با باشگاه پرســپولیس باشد اما هم اکنون بین 
او و مسئوالن باشگاه پرســپولیس اختالف نظرهایى 
پیش آمده و چنانچه على اکبر طاهرى و معاونش نتوانند 
از جمع سرخپوشان امیرىرا از نظر مالى راضىکنند او

جدا خواهد شد. فعًال مذاکرات بین هافبک مهاجم 
پرســپولیس با مسئوالن این باشــگاه ادامه 
دارد و درنهایت باید دیــد آنها در زمینه 
مسائل مالى به توافق خواهند رسید 
یا کار به جدایى این بازیکن 
از پرســپولیس خواهد 

کشید.
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سعید آذرى مدیرعامل ذوب آهن در مصاحبه با ایمنا شرایط باشــگاه بعد از جلسه هیئت مدیره را 
بررسى کرده است .

جلسه هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن در خصوص ارزیابى عملکرد این باشگاه در سال 95، روز چهار 
شنبه هفته گذشته برگزار شد و آذرى به سئواالت و ابهامات پاسخ داده است:

در جلسه هیئت مدیره باشگاه چه تصمیماتى اتخاذ شد؟
در جلسه  هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن بحث هاى کالنى شد و عملکرد تمام رشته هاى ورزشى 
سال گذشته باشگاه مورد بررسى قرار گرفت. همچنین عملکرد مجتبى حسینى و تیم فوتبال را در 

فصل گذشته با حضور حسینى بررسى کردیم.  
بودجه سال آینده باشگاه مشخص شد؟

بودجه سال 96 تنظیم شده و فرستادیم تا در مجمع کارخانه از آن دفاع و تصمیم گیرى نهایى انجام 
شود. در جلسه روز چهارشنبه تازه متوجه شدیم بودجه پیشنهادى ما معادل بودجه یک تیم فوتبال 

برخى از باشگاه هاست و ذوب آهن واقعًا در زمینه مسائل اقتصادى فوق العاده عمل مى کند.
تکلیف رضا شکارى مشخص شد؟ برخى رسانه ها از پیوستن قطعى او به 

روستوف خبر داده بودند.
قرار بود 18 اردیبهشت ماه باشگاه روستوف براى من دعوتنامه ارســال کند تا به روسیه بروم اما 
خبرى نشد. با توجه به اســتعالمى هم که انجام دادیم هنوز نه ITC براى او صادر کرده و نه حق 
این کار را دارد.شکارى باید براى رفتن مبلغى را به باشگاه ذوب آهن بپردازد و مبلغ صد هزار دالر 
براى فصل گذشته بوده است. شکارى اگر در فصل گذشته منتقل مى شد باید این مبلغ را پرداخت 
مى کرد. با توجه به اینکه قرارداد شکارى فصل گذشته تمام شده بود. قراردادى که شکارى منعقد 
کرده مربوط به فصل جدید است و باشگاه تصمیم مى گیرد که براى رفتن باید چه مبلغى را بپردازد. 

در مورد شکارى هنوز چیزى 100 درصد مشخص نیست.
آیا خبر دارید که باشگاه روستوف با شکارى قرارداد بسته است یا نه؟

نامه رسمى به باشگاه روستوف ارسال کردیم که هرگونه عقد قرارداد با رضا شکارى غیرقانونى است 
در مقابل باشگاه روستوف هم نامه اى براى ما ارســال کرد مبنى بر اینکه ما هیچگونه مذاکراتى با 
شکارى نداشتیم و اگر قرار شد این بازیکن به روســتوف بیاید نقطه نظرات باشگاه ذوب آهن را به 
ما ابالغ کنید. قرار بود 18 اردیبهشت ماه از ما دعوت کنند به روستوف برویم و در این باره صحبت 
کنیم که اتفاقى نیافتاد.تمامى صحبت هایى که در رسانه ها منتشر شده است که باشگاه روستوف با 

شکارى قرارداد منعقد کرده و ITC او صادر شده، شایعه است.
تکلیف بازیکنانى که قراردادشــان با ذوب آهن به پایان رسیده، به چه 

صورت است؟
روز یک شنبه یا دوشنبه که مصوبات هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن انجام مى شود، مذاکراتمان را 
با بازیکنان شروع مى کنیم.ماندن و رفتن بازیکنان در باشگاه فقط به نقطه نظرات سرمربى تیم 
بستگى دارد. همانطور که سال هاى گذشته بازیکن خواستند و آوردیم و همچنین 
تعدادى را هــم گفتند نمى خواهیم و قراردادشــان را لغو 
کردیم و تعدادى را هم فروختیم. نقل و انتقاالت باشگاه 

صرفًا تحت نظر سرمربى انجام مى گیرد.
 رفتن مرتضى تبریزى به اســتقالل 

واقعیت دارد؟
تبریــزى بازیکن آزاد اســت و 
رفتنش به استقالل را هم 
چند روز گذشــته در 

مصاحبه ام با یکى از خبرگزارى ها تکذیب کردم. هر بازیکنى ماندنش دست 
سرمربى است و رفتنش اگر بازیکن آزادى باشد دست خودش است و ما 
نمى توانیم به هر قیمتى بخواهیم هر بازیکنى را نگه داریم. تبریزى جزو 
بازیکنانى است که از پاس همدان و یک تیم دسته یکى به ذوب آهن آمد. 
تبریزى زحمات زیادى را هم کشید و باشگاه ذوب آهن هم از او حمایت و 
برایش هزینه کرد و در حال حاضر شده مرتضى تبریزى که خیلى از تیم ها 

ممکن است خواهان جذب او باشند.ذوب آهن باشگاهى نیست که تحت هر 
شــرایطى بخواهد نه تنها تبریزى بلکه هر بازیکنى را به هر قیمتى نگه دارد. 

با این حال توصیه من به تبریزى این اســت که بهترین باشگاه ایران را به این 
سادگى ها از دست ندهد.

با توجه به مشــکالت کارخانه ذوب آهن، آیا بودجه امسال 
باشگاه تغییرى خواهد کرد؟

مشــکالت مالى کارخانه به من ارتباطى ندارد. خوشــبختانه تا االن در ورزش 
مشکلى نداشتیم و بودجه هایى که درخواست کردیم همیشه در اختیارمان 

گذاشــتنند. به خصوص احمد صادقى مدیرعامل کارخانه همیشه 
حمایت تمام قد خود را از باشگاه اعالم کرده است و اعضاى 

هیئت مدیره ســال گذشــته واقعًا حمایت بى نظیرى از 
ما کردنــد و افتخار مى کنیم در چنیــن مجموعه اى 
هســتیم.باالخره ذوب آهن خانه ماست. بعد از 23 
سال خدمت در ذوب آهن  افتخار مى کنم مدیرعامل 
این باشگاه هستم. روزى در وزنه بردارى ذوب آهن 
قهرمان بودم پس از آن مربى شدم و در حال حاضر 
مدیر عامل باشــگاه هســتم و به 23 سال خدمتم 
در باشــگاه ذوب آهن افتخار مى کنم و خوشحالم 
مســئولیتم در این باشــگاه را به نحو احسن انجام 

مى دهم.
باشــگاه امســال تصمیمى براى 
اضافه کردن رشته هاى غیر فوتبالى 

ندارد؟
تصمیم گیــرى نهایى در مــورد این مســائل که به 
بودجه تصویب شده باشگاه بســتگى دارد، در جلسه 
هیئت مدیره روز دوشنبه هفته انجام مى شود. به ازاى 
بودجه اى که براى باشــگاه تصویب مى شــود هیئت 
مدیره تصمیم مى گیرد چه رشته هایى را تحت پوشش 

خود داشــته باشد. بســته به سیاست هاى مالى 
ممکن است امسال یکى دو تیم را در بخش 

بانوان بــه تیم هاى حاضــر اضافه 
کنیم.

«لــوکا بونانچیچ» به 
ایران برگشــت. یک مربى بد اخالق 

وتندخو اما اصولگرا و تیم ساز؛ او در فوتبال ایران خوب 
نسبتاً موفق بوده است.

لوکا ابتدا در سال 82 روى نیمکت تیم فوتبال فوالد خوزستان نشسته و  
این تیم را در لیگ ایران سوم کرد. لوکا سپس به استقالل اهواز رفته واین تیم را 

در مسابقات لیگ کشور به بهترین افتخارش تا آن زمان رساند. استقالل اهواز با لوکا 
در لیگ ما پنجم شد. او سپس با سپاهان دو بار قهرمان جام حذفى شد و به فینال مسابقات 

فوتبال لیگ قهرمانان رفت و در این مسابقات با سپاهان دوم شد .
او بعدها با مربیگرى گسترش فوالد، مس کرمان وذوب آهن در فوتبال ایران به فعالیت ادامه داد که 

سقوط مس کارنامه او را خراب کرد. البته لوکا در آخرین شغل خود هم با الشحانیه به لیگ دسته پایین تر 
قطر  سقوط کرده است.

 او حاال در هفدهمین چالش حرفه اى خود به گسترش فوالد برگشته است. 
تیم هایى که لوکا مربى آنها بوده است به ترتیب عبارتند از: وارتکس کرواسى، هایدوك اشپیلت، فوالد خوزستان، استقالل 

اهواز، دینامو تیرانا، هایدوك اسپیلت، سپاهان اصفهان، النصر دبى، مس کرمان، گسترش فوالد، سپاهان، ان کى زاگرب، مس 
کرمان، ذوب آهن، مس کرمان، الشحانیه قطرو گسترش فوالد.

اما مهمترین افتخارات ورزشى براى لوکا عبارت است از: فینالیســت بازنده جام حذفى کرواسى با وارتکس -1995، نایب قهرمان لیگ 
کرواسى با هایدوك-1996، نایب قهرمان لیگ کرواسى با هایدوك-1997، قهرمان جام حذفى ایران با سپاهان-2005، قهرمان جام حذفى 

ایران با سپاهان-2006، فینالیست بازنده لیگ قهرمانان آسیا با سپاهان-2007 و فینالیست بازنده جام حذفى ایران با مس کرمان -2013.

کمال کامیابى نیا از ناحیه کتف آسیب دیده و به این ترتیب بازى بسیار حساس پرسپولیس برابر لخویاى قطر را از دست خواهد داد. از آنجا که بعد از جدایى احمد نوراللهى 
کمال به تنها هافبک دفاعى مهم سرخپوشان تبدیل شده، غیبت او در هر مسابقه مى تواند حسابى هواداران را نگران کند. در یک نمونه تاریخى، کامیابى نیا به دربِى برگشت 
امسال نرسید و آن فاجعه رقم خورد. به همین دلیل هم برانکو تصمیم گرفت با وجود آسیب دیدگى، از کامیابى نیا در ترکیب ثابت تیم برابر الوحده امارات استفاده کند. حاال مصدومیت کمال 

تشدید شده و این بازیکن این هفته زیر تیغ جراحان رفت تا عمًال فصل براى او به پایان برسد.
کمال پیش از این صدمه خورده بود و پس از آنکه در بازى با سیاه جامگان به عنوان بازیکن جانشین به میدان آمد، آسیب دیدگى اش تشدید شد. در همان زمان شایعاتى وجود داشت در مورد 
اینکه شاید کامیابى نیا به بازى با الوحده هم نرسد. در عین حال جالب است که هنوز برخى ها بابت استراحت دادن برانکو به بازیکنان اصلى اش در بازى با سیاه جامگان شاکى هستند و از او 
انتقاد مى کنند. همین که کمال یک نیمه بازى کرده و با این گرفتارى مواجه شده است، به خوبى نشان مى دهد تصمیم برانکو چقدر حرفه اى بوده است. قطعًا اگر مربى کروات برابر تیم 
مشهدى با همه قوا در زمین حاضر مى شد و دو سه بازیکنش آسیب مى دیدند، همین رسانه ها و منتقدان دست از سر برانکو بر نمى داشتند که چرا در یک بازى تشریفاتى این همه هزینه 

به تیم تحمیل کرده است.

زیکنان شروع مى کنیم.ماندن و رفتن
بستگى دارد. همانطور که سال هاى گذش

هــم گفتند نم تعدادى را
کردیم و تعدادى را هم فروختی

مى صرفًا تحت نظر سرمربى انجام
 رفتن مرتضى تبریزى به

واقعیت دارد؟
تبریــزى بازیکن آزاد اسـ
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کمال کامیابى نیا
کمال به تنها هافب
امسال نرسید و آن فاجعه رقم خورد
تشدید شده و این بازیکن این هفته
بو کمال پیش از این صدمه خورده
ا اینکه شاید کامیابى نیا به بازى با
انتقاد مى کنند. همین که کمالی
مشهدى با همه قوا در زمین حاض

به تیم تحمیل کرده است. الالالالقق
الالالالالالالالخخخخخ
ددددددددددددبببببببببببببببببدددداا
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اااااااابببببببببببباااارر
ددوو

رفتنش به استقالل را
چند روز گذشــته در

قق

آبى پوشان الهالل موفق شــدند با پیروزى در دیدار پایانى جام پادشاهى عربستان، 
جام قهرمانى این رقابت ها را باالى سر ببرند، قهرمانى در این بازى ها، چهارمین مقام اولى است که 

الهاللى ها در یکسال گذشته به دست آوردند.
 شاگردان «رامون دیاز» موفق شــدند یک جام دیگر را وارد ویترین افتخارات کنند و به نوعى یک رکورد را 

رفتند موفق شــدند عربســتان به میدان به نام خود بزنند، آنها در دیدار پایانى جام پادشاهى 
عنوان اولى خود را با قهرمانــى در این بازى هــا چهارمین 

در یکسال اخیر به ثبت برسانند.
الهاللى ها در دیــدار پایانى این جام 

برابر االهلى به میــدان رفتند و در 
نهایت موفق شدند به پیروزى 3 
بر 2 دست پیدا کنند. آنها چند روز 
پیش نیز موفق شــدند با اختالف 

امتیاز باال به عنوان قهرمانى لیگ 
دست پیدا کنند.

الهــالل و االهلــى دو نماینده 
کشــور عربســتان در لیــگ 
قهرمانــان آســیا هســتند 
که بــا بــه دســت آوردن 
رتبــه هــاى اول و دوم از 
گروه هاى چهارم و سوم 
به مرحله یک هشــتم 

نهایى صعود کردند.

الهاللى ها در یکسال گذشته به دست آوردند.
 شاگردان «رامون دیاز» موفق شــدند یک جام دیگر را وارد ویترین افتخارات کنند و به نوعى یک رکورد را 

رفتند موفق شــدند عربســتان به میدان به نام خود بزنند، آنها در دیدار پایانى جام پادشاهى 
عنوان اولى خود را با قهرمانــى در این بازى هــا چهارمین 

در یکسال اخیر به ثبت برسانند.
الهاللى ها در دیــدار پایانى این جام 

برابر االهلى به میــدان رفتند و در 
3نهایت موفق شدند به پیروزى 3
2بر 2 دستپیدا کنند. آنها چند روز 
پیش نیز موفق شــدند با اختالف 

امتیاز باال به عنوان قهرمانى لیگ 
دست پیدا کنند.

الهــالل و االهلــى دو نماینده 
کشــور عربســتان در لیــگ 
قهرمانــان آســیا هســتند 
که بــا بــه دســت آوردن 
رتبــه هــاى اول و دوم از 
گروه هاى چهارم و سوم 
مرحله یک هشــتم به

نهایى صعود کردند.

چهارمین قهرمانى در یک فصل 



1414حوادثحوادث 2943 سال چهاردهمیک شنبه  31 اردیبهشت  ماه   1396

چهل تکه

«اوراسیو سلز پرز» 28 ساله به اتهام سه فقره تجاوز در فلوریدا 
دستگیر شد. این مهاجر گواتماالیى که در حال حاضر در فلوریدا 
زندگى مى کند دختر نوجوان را به آپارتمان خود برده و مورد 

تعرض قرار داده است.
این دختر ده ســاله به پلیس گفت سلز پرز وى را تهدید کرده 
است که در صورت بازگویى این رابطه به دیگران، مى گوید این 
رابطه به خواست خودش بوده است. یک شاهد عینى نیز مدعى 
است قربانى را حین ورود به اتاق پرز دیده که در را نیز بسته، 
چند دقیقه بعد هم مرد 28 ساله از اتاق خواب خارج شده است. 
متهم در بازجویى ها خود را بى گناه دانسته است. تحقیقات 

پلیس همچنان ادامه دارد.

به گزارش پلیس «پنسیلوانیا»، «سسیل اوگن کورتز» 39 ساله 
در حالى از سوى پلیس دستگیر شــد که همسایگانش درباره 
وضعیت وخیم فرزندان او به پلیس گزارش داده بودند.مأموران 
نیز با دریافت این گزارش، خود را به محل مورد نظررســانده و 
دخترتازه متولد شده و پسر یکساله او را در شرایطى نابسامان 
دیدند. پسر دو ساله اش نیز در قفسى چوبى پیدا شد. متهم پس از 
دستگیرى به پلیس گفت: «همسرم به دلیل مشکالت زایمان در 
بیمارستان است و من نیز به دلیل ناتوانى در کنترل بچه ها، آنها را 
درحصار نگه داشته بودم که آسیب نبینند تا همسرم برگردد.»این 
مرد پس از دستگیرى با قرار وثیقه 250 هزار دالرى به زندان 
انتقال یافت و فرزندانش نیز تا زمان مرخص شدن مادرشان به 
یک مرکزخیریه نگهدارى ازکودکان بدسرپرست سپرده شدند.

زن آمریکایى که فریزرى را به ارزش 30 دالر از همسایه اش خریده 
بود با باز کردن طبقه دوم فریزر شوکه شد چراکه با قطعات بدن یک 
انسان در آن مواجه شد. فروشنده به این زن گفته بود که در فریزر 
را نباید باز کرد چون کلیساى محلى از آن به عنوان کپسول زمان 
استفاده مى کردند. خریدار این فریزر که ساکن کارولیناست معتقد 
است این جسد متعلق به مادر فروشنده است که از دسامبر ناپدید 
شده است.فروشنده پس از فروش فریزر از شهر خارج شده است. 
خریدار به مدت سه هفته در انتظار به سر مى برده که شخصى از 
سوى کلیسا براى بردن محتویات فریزر اقدام کند، اما باالخره با 
عدم مراجعه هیچ فردى فریزر را باز مى کند که با جنازه تکه تکه 
شــده اى روبه رو مى شــود که فوراً با اورژانــس وپلیس تماس

 مى گیرد.

دختر 10 ساله
 در دام شیطانى

نجات پسر 12 ماهه
 از شکنجه گاه

جسد تکه تکه شده زن 
در فریزر 030201

ساعت 22 شب بیست و ششم اردیبهشت، پژوسوارانى که لباس نظامى به تن 
داشتند مرد 42 ساله اى را از مقابل خانه مجردى اش واقع در منطقه قاسم آباد 

ربودند و به باغ بزرگى در منطقه قرقى مشهد بردند.
آنان گروگان مذکور را که مدیر با سابقه یکى از رستوران هاى معروف مشهد بود 
در اتاقى تاریک زندانى کردند و دست و پاهاى او را به زنجیر کشیدند.در این میان 
گروگانگیران که خود را نظامى معرفى مى کردند با دادن یک شماره تلفن همراه 

اعتبارى از طعمه خود خواستند با همسرش تماس بگیرد.
آنان چنین وانمود مى کردند که گروگان را به علت ارتکاب جرم دستگیر کرده اند 
ازسوى دیگر نیز همسر او که فکر مى کرد همسرش در خانه مجردى مرتکب 
جرمى شده است موضوع را با تشکیل پرونده فقدانى در پلیس آگاهى پیگیرى کرد 
تا اینکه فردى با خانواده گروگان تماس گرفت و آنها را براى دادن اطالعاتى درباره 
همسرش به تربت حیدریه کشاند و مدعى شد که باید براى آزادى او مبلغ 40 
میلیارد تومان بپردازند. اما با توجه به اینکه پلیس در جریان ماجرا قرار گرفته بود، 
فرد مالقات شونده را در تربت حیدریه دستگیر کرد. این مرد 52 ساله در بازجویى 
عنوان کرد: «مرد رستوراندار در مشهد زندانى شده و در اختیار افراد دیگرى است 
اما من از محل نگهدارى گروگان اطالعى ندارم.» با توجه به اعترافات این متهم، 
و با دستور دادستان مرکزى خراسان رضوى رسیدگى به این پرونده به قاضى 
حیدرى معاون دادستان سپرده شد. به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع، شبانه 
گروه ویژه اى از کارآگاهان اداره جنایى  به فرماندهى سرهنگ محمدرضا غالمى 
رئیس اداره جنایى  پلیس آگاهى وارد عمل شدند و با نظارت مستقیم سرهنگ 
کارآگاه حمید رزمخواه رئیس پلیس آگاهى خراسان رضوى تحقیقات خود را براى 

شناسایى محل اختفاى گروگان آغاز کردند.
ردیابى اطالعاتى و بررسى هاى غیرمحســوس کارآگاهان بیانگر آن بود که 
یکى از بستگان دور گروگان در این ماجرا نقش دارد و او اطالعات مالى و زندگى 
گروگان را در اختیار افراد دیگرى قرار داده است به همین دلیل این فرد نیز با صدور 
دستورات شبانه از سوى قاضى حیدرى دستگیر و مشخص شد که گروگان مذکور 
داخل باغى در منطقه قرقى نگهدارى مى شود اما با توجه به ادعاى مسلح بودن 
متهمان عملیات پلیس با دستور سرهنگ رزمخواه و راهنمایى هاى مقام قضائى 

به شیوه دیگرى ادامه یافت تا اینکه باغ مذکور به محاصره کارآگاهان درآمد.
نیروهاى زبده دایره مبارزه با آدم ربایى به سرپرستى کارآگاه افتخارى (رئیس دایره 

مبارزه با سرقت هاى مسلحانه و آدم ربایى) با رعایت همه موارد ایمنى وارد باغ 
شدند اما گروگانگیران با مشاهده نیروهاى انتظامى پا به فرار گذاشتند. لحظاتى 
بعد دستور تیراندازى از سوى مقامات مسئول صادر شد و حدود 30 گلوله  آسمان 
تاریک قرقى را شکافت تا اینکه یکى دیگر از متهمان در حال فرار دستگیر شد. 
بنابراین گزارش جســتجوها براى یافتن گروگان به دخمه اى تاریک کشیده 
شد و مرد رستوراندار در حالى که به غل و زنجیرهاى آهنین کشیده شده بود از 
چنگ گروگانگیران نجات یافت و لباس هاى نظامى با درجه ستوان دومى نیز 
در مخفیگاه آدم ربایان کشف شد. گروگان مذکور که حال مناسبى نداشت مدعى 
شد که پژوسواران در حالى که لباس نظامى به تن داشتند و مسلح بودند او را از 

مقابل منزلش ربوده اند.
وى گفت: «آنها ابتدا مبلغ 40 میلیارد تومان براى آزادى من درخواست کردند 
اما بعد به چهار میلیارد کاهــش دادند.» یکى از متهمان که از بســتگان دور 
گروگان اســت نیز گفت: «"ص" طورى رفتار مى کرد که فکر مى کردیم او 
میلیاردها ثــروت دارد ولى بعد فهمیدیم که او ملــک و امالکى ندارد و تنها به 
ظاهر چنین وانمود مى کند.» تحقیقات بیشــتر در این باره با صدور دستورات 
ویژه اى از سوى معاون دادســتان مشــهد درحالى ادامه دارد که کارآگاهان 
افراد دیگر مرتبط بــا اعضاى این باند مخــوف گروگانگیرى را شناســایى 

کرده اند. 

روزنامه «ملیت» ترکیه در خبرى مدعى شد که قاتالن 
سعید کریمیان مدیر شــبکه هاى «جم» در صربستان 

بازداشت شدند.
نزدیک به یک ماه پیش بود که افراد مسلح نقابدار، مدیر 
شبکه جم را به ضرب گلوله به قتل رساندند و این حادثه 
هنگامى روى داد که ایــن دو نفر با خودرویى لوکس در 
حال عبور از یکى از مناطق اعیان نشین استانبول بودند، 
که ناگهان سرنشینان یک خودروى دو دفرانسیل، جلوى 

آنها را گرفته و به سوى آنها آتش گشودند.
بر اســاس این گزارش، مهاجمان از خودرویشان پیاده 
شــدند و آن دو نفر را هدف قرار دادند و سپس از محل 
حادثه گریختند و در منطقــه اى دیگر خودروى خود را 
به آتش کشــیدند و از محل متوارى شــدند. بر اساس 
گزارش ها سعید کریمیان در این حادثه فوراً کشته شد و 
فرد همراهش نیز به علت شدت جراحات در بیمارستان 

جان باخت.
مطابق با اطالعات دریافتى از منابع ترك، در جریان این 
حادثه یک خودروى جیپ در ســاعت 20و 15 دقیقه به 
خودروى کریمیان نزدیک شده، مسیر حرکت خودروى 
لوکس کریمیان را بریده و باعث توقف این خودرو شده 
است. سپس دو تن از سرنشینان این خودروى جیپ به 
شماره پالك HD 34 9999 که نقاب بر چهره داشتند، 

خودروى کریمیان را هدف قــرار داده اند. کریمیان پس 
از این حادثه به بیمارستانى در منطقه مسلک استانبول 
منتقل شده و در نهایت بر اثر شــدت جراحات وارده در 

بیمارستان کشته شده است.  
ضاربان پس از ایــن حادثه، خــودروى جیپى که براى 
این قتل مورد استفاده قرار داده بودند، به آتش کشیدند 
و متوارى شــدند که نشــان مى دهد براى انجام چنین 
عملیاتى برنامه ریزى توسط افراد محلى انجام شده که با 
نحوه عملکرد پلیس استانبول در چنین وقایعى به خوبى 
آشنایى داشته اند و توانسته اند بر همین اساس به سرعت 
از محله حادثه بگریزند.هنوز مشخص نیست این قاتالن 

چه کسانى بوده و چه انگیزه اى داشتند. 

همزمان با مرگ مشکوك دختر 18 ســاله در مهمانى 
شبانه، پســر صاحبخانه به عنوان تنها مظنون مرگ او 

بازداشت شد.
ســاعت 4 و 30دقیقه 22 اردیبهشــت امسال مأموران 
کالنترى 111 هفت چنار در تماس با محسن مدیر روستا 
بازپرس کشــیک قتل دادســراى جنایى تهران او را در 

جریان مرگ مشکوك دختر 18 ساله قراردادند.
در این مرحله بازپرس جنایى همراه تیم بررسى صحنه 
جرم و کارآگاهان اداره دهم پلیــس آگاهى پایتخت در 
خانه اى در خیابــان امامزاده عبدا... حاضر شــدند. آنها 
مشــاهده کردند جسد دختر 18 ســاله روى تختخواب 

افتاده است.
همزمان با تشــکیل پرونده قضائى، پسر 22 ساله به نام 
«مهران» که جسد در خانه او پیدا شــده بود، با دستور 
قضائى بازداشــت و براى ادامه تحقیقات به اداره دهم 
پلیس آگاهى تهران منتقل شد. او مى گفت دختر جوان 
دوســتش بوده و نمى داند به چه علت فوت کرده است. 
تنها مظنون پرونده براى ادامه تحقیقات به شعبه ششم 

بازپرسى دادسراى جنایى تهران منتقل شد.
متهم به قاضى پرونده گفت: «چندى پیش با دختر جوان 
به نام "لیال" در تلگرام آشــنا شــدم و ارتباطمان شکل 

گرفت. شب حادثه دختر جوان همراه دختر و پسر دیگرى 
در خانه ام مهمان بودند. لیال ترامادون مصرف مى کرد و 
آن شــب حالش خوب نبود. به همین خاطر به اتاق من 
رفت تا کمى استراحت کند. چند دقیقه بعد به اتاق رفتم 
که متوجه شدم حالش بد شده است. با اورژانس تماس 
گرفتم که امدادگران وقتــى به خانه ام آمدند، گفتند لیال 
فوت شده است. دختر و پسر جوان از ترس فرار کردند و 

من دستگیر شدم.»
تنها مظنون پرونده براى ادامــه تحقیقات به اداره دهم 
پلیس آگاهــى تهران منتقل شــد و تحقیقــات براى 

رازگشایى از مرگ مشکوك دختر 18 ساله ادامه دارد.

عقربه هاى ســاعت، 21و 45 دقیقه مورخه 29 خرداد ماه 
سال 95 را نشــان مى داد که از ســامانه پلیسى وقوع یک 
فقره درگیرى منجر به جنایت بــه کالنترى 172 حضرت 
عبدالعظیم(ع) اعالم شد.با حضور مأموران انتظامى در محل 
جنایت واقع در محوطه چمن میدان شهید سلمانى و تأیید 
فوت مردى 55 ساله به هویت شــریعت، بازپرس کشیک 
دادسراى ناحیه شهر رى در جریان موضوع قرار گرفت و با 
تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع قتل عمدى موضوع جهت 
رســیدگى در اختیار دایره جنایى پایتخت قرار گرفت. بنابر  
اظهارات شهود حاضر در محل و با توجه به صحنه درگیرى 
منجر به جنایت در نانوایى، مشــخص شــد مقتول در یک 

درگیرى با همکار خود به نام «مصطفى» به قتل رسیده بود.
پس از این تالش هاى اداره آگاهى براى دستگیرى متهم 
اصلى پرونده به مراکز درمانى نیز رسید و متهم در حالى که 

براى درمان خود به یکى از مراکز درمانى رفته بود توســط 
پلیس آگاهى بازداشــت و پس از طى مراحل درمان به اداره 
آگاهى منتقل شد. این متهم زمانى که در برابر بازپرس پرونده 
قرار گرفت ماجراى قتل را به این صورت شرح داد: «من به 
تازگى به این نانوایى آمده بودم و از آنجایى که در شهرستان 
کارى براى انجام دادن نبود تصمیم گرفته بودم به هر قیمتى 
است در تهران بمانم.از همان روز هاى نخست جر و بحثمان 
شروع شــد. دائماً با هم جر و بحث داشتیم تا اینکه تصمیم 
گرفتم بیخیال کار در تهران شوم و به شهر خود بازگردم. با 
وجود این، هیچ کارى در شهرستان نبود و از این بابت مطمئن 
بودم. به همین دلیل قبل از استعفا با پدرم تماس گرفتم و او 
نیز همه چیز را تأیید کرد و گفت به هیچ عنوان به شهرستان 
بازنگرد که بى آبى است و هیچ کارى براى انجام و کسب رزق 
و روزى نیست. تصمیم گرفتم سر کار بروم. او در حال انجام 

کار بود که با دیدن من رویش را از من گرفت. مى دانستم که 
چیزى خواهد گفت و دوباره هنگام کار به من گیر داد. با هم 
درگیر شدیم و او این بار با یک دسته تى به جان من افتاد. خیلى 
ترسیده بودم و با چاقویى که از قبل براى همین نیت خریده 
بودم یک ضربه به سمت گردنش پرتاب کردم و زدن ضربه 
همانا و از پاى در آمدن او نیز همانــا. با چاقو دو ضربه نیز به 
خودم زدم و در حالى که خون زیادى از من جارى بود از صحنه 

متوارى شدم.»
تحقیقات در این پرونده تکمیل شــد و با توجه به بازسازى 
صحنه و تأیید علت مرگ مقتول بر اثر ضربه چاقو به گردن، 
پرونده با صدور کیفرخواســت به دادگاه کیفرى یک استان 
تهران ارجاع شــد. به زودى متهم براى دفاع از خود در برابر 
قضات عالیرتبه دادگاه کیفرى یک استان تهران در جایگاه 

خواهد ایستاد.

جنایتکار فرارى که 9ســال در زندان مخفى شده بود با 
حکم قضات شعبه دوم دادگاه کیفرى استان تهران، به 

اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد.
دراین جنایت که 29 اردیبهشــت سال 87 و در جریان 
نزاع در یکى از محله هاى شهرستان ورامین رخ داد، پسر 

25 ساله اى به نام «فرهاد» کشته شد.
کارآگاهان در جریان تحقیقات دریافتند مقتول ساعتى 
قبل با پسر جوانى به نام «یوسف» 26 ساله درگیر شده 
و ضارب پس از قتل گریخته است. یوسف 9 سال تحت 
تعقیب پلیس بود تا اینکه اوایل ســال قبل ردپایش در 
یکى از زندان هاى اســتان تهران شناسایى شد. او پس 
از انتقال به اداره آگاهى، تحت بازجویى قرارگرفت و به 

قتل فرهاد اعتراف کرد.
محاکمه این زندانى در شعبه دوم دادگاه کیفرى تهران به 
ریاست قاضى زالى و با حضور قاضى اسالمى- مستشار 
دادگاه- برگزار شــد.در آغاز جلســه نماینده دادستان 
ورامین، متن کیفرخواســت را خواند و از قضات براى 

متهم درخواست مجازات کرد.
ســپس مادر مقتول به عنوان ولى دم از دادرسان دادگاه 
براى قاتل فرزندش قصاص خواست. آنگاه متهم پاى 
میز محاکمه ایستاد و ضمن اعتراف به قتل ناخواسته به 

سئواالت قضات پاسخ داد.

وى گفت: « بعــد از فرار بخاطر بیــکارى مجبوربه کار 
قاچاق مواد مخدرشــدم تا اینکه درجریــان حمل مواد 
مخدردستگیر و به زندان محکوم شدم.اما باالخره هویت 
اصلى ام فاش شد و با اتهام قتل روبه  روشدم. اما باور کنید 
به شدت پشیمانم، چرا که ناخواسته دستم به خون بچه 
محلمان آغشته شد. حاالهم درخواست عفو و بخشش 

دارم.»
قضات دادگاه نیز پس از شنیدن اظهارات متهم و با توجه 
به درخواست اولیاى دم، او را به قصاص نفس-اعدام-

محکوم کردند.

تازه عروس و داماد، شب بعد از عروسى وقتى به مهمانى 
رفتند تصور نمى کردند دزدان به خانه شان دستبرد بزنند.

چند روز پیش مأموران هنگام گشتزنى در بزرگراه یادگار 
امام(ره) به رفتار راننده و سرنشــین خودروى پرایدى 
مشــکوك شــدند. آنها با اخطار به راننده خودرو از او 
خواستند توقف کند اما راننده بدون توجه به اخطارهاى 
پلیس بر سرعتش افزود و ادامه مسیر داد. این تعقیب و 

گریز پلیسى تا شهرك غرب ادامه پیدا کرد.
مأموران سرانجام با استفاده از قانون به کارگیرى سالح، 
به چرخ خودرو شــلیک و آن را متوقف کردند. دزدها با 
رها کردن خودرو به فرارشــان ادامه دادند که سرانجام 

بازداشت شدند.
متهمان براى انجام تحقیقــات به کالنترى 137 نصر 
تهران منتقل شدند. مأموران با اســتعالم از خودروى 
توقیف شــده متوجه شــدند چند روز پیش این خودرو 
حوالى محله المپیک تهران سرقت شده است. همچنین 
مأموران در بازرســى از صندوق عقب خــودرو، اموال 
ســرقتى از جمله طال، پول و چمــدان و... که به نظر 
مى رسید از خانه اى سرقت شــده باشد، کشف کردند. 
مأموران در بررسى سوابق کیفرى دو متهم به نام هاى 
«رضا» و «آرش» متوجه شدند یکى از آنها دزد حرفه اى 

خانه و دیگرى ســارق خودرو و لوازم آن اســت. یکى 
از متهمــان ده روز و دیگــرى 25 روز از آزادى اش 
مى گذشت. متهمان در بازجویى، اظهارات ضد و نقیضى 
را مطرح کردند، اما در ادامه تحقیقات به سرقت هایشان 
اعتراف کردند و براى ادامــه تحقیقات در اختیار پلیس 

آگاهى قرار گرفتند.
رضا متهم پرونده به افسر تحقیق گفت: «سارق خودرو 
و لوازم داخل آن هستم و به همین خاطر بازداشت شده 

بودم. سال گذشته با آرش که دزد حرفه اى خانه است در 
یکى از زندان  هاى تهران آشنا شدم. او از من خواست 
بعد از آزادى از زندان، سرقت از خانه ها را همراه او آغاز 
کنم تا پول بیشترى به دســت بیاورم. 25 روز پیش از 
زندان آزاد شدم. او هم ده روز قبل آزاد شد و دزدى خانه 

را به من آموزش داد.»
وى افزود: «چند روز قبل خودرویى را ســرقت کردیم 
و با آن در شهر پرســه مى زدیم تا اینکه متوجه خانه اى 

در پونک شدیم که چراغ هایش خاموش بود. وارد خانه 
شدیم و جواهرات، حلقه هاى ازدواج، چهار عدد ساعت 
مچى، سکه هاى بهار آزادى، سرویس طال،720 هزار 
تومان پول نقد، مقدارى دالر، بدلیجات، کاسه تزئینى، 
کارت هاى بانکــى و دو چمدان وســایل را که به نظر 

مى رسید متعلق به عروس و داماد باشد، دزدیدیم.»
با اعتراف این مرد، دیگر همدستش که با سپردن وثیقه 
500 میلیون تومانــى در دادگاه آزاد شــده بود، نیز به 

همدستى با وى در این سرقت اعتراف کرد.
در ادامه شاکى که عروس و دامادى جوان بودند با حضور 

در پلیس آگاهى از این دو متهم شکایت کردند.
عروس جوان به افسر تحقیق گفت: «شب قبل از سرقت 
عروسى مان بود. روزى که سرقت رخ داد، من و شوهرم 
به خانه پدرى ام در محله دیگرى رفته بودیم تا مراسم 
پاتختى برگزار شــود. باورمان نمى شد با گذشت یک 
روز از زندگى مشترکمان دزد به خانه مان بزند و وسایل 

قیمتى و طال را سرقت کند.»
با شکایت این زوج، متهمان با صدور قرار قانونى از سوى 
دادیار شعبه چهارم ناحیه 34 تهران روانه زندان شدند. 
تحقیقات براى رازگشایى از دیگر سرقت هاى متهمان 

ادامه دارد.

دستگیرى عامالن قتل گروگانگیرى 40 میلیاردى در مشهد
سعید کریمیان مدیر شبکه جم

پیدا شدن جسد لیالدر مهمانى شبانه

بازسازى صحنه قتل نانوا 
در شهر رى

هدیه دزدان به زوج جوان فرداى روز عروسىحکم قصاِص قاتلى که در زندان مخفى شده بود
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پژمان بازغى 
با «توچال» 

مى آید

على اوجى و نرگس محمدى به تازگى 
با یکدیگر ازدواج کردند.

فاطمه معتمد آریــا بازیگر تصویرى 
از خود به همراه اصغر فرهادى حین 
دادن راى در حاشیه برگزارى جشنواره 

سینمایى کن منتشر کرد.

ازدواج
 ستایش

انتخابات 
و کن 

داریــوش مهرجویــى کارگــردان 
فیلم هاى تحســین شــده اى چون 
هامون و گاو در مســجد امام حسن 
مجتبى(ع) زیبادشت کرج رأیش را به 

صندوق انداخت.

داریوش 
مهرجویى... 

فیلــم ســینمایى "توچــال" بــه کارگردانــى محمــد 
آهنگرانــى و تهیه کنندگى سیدمحســن جاهــد با پایان 
تدوین و ســاخت موســیقى در حــال حاضــر در مرحله 
صداگذارى قــرار دارد و بــزودى آماده نمایــش خواهد 

شد.
هنوز وضعیت اکران دقیق فیلم جدید آهنگرانى مشخص 
نیســت و در طى یکى – دو هفته آینده و با مشخص شدن 
پخش کننده، تاریخ دقیق نمایش این فیلم نیز مشــخص 

خواهد شد.
لیال زارع، پژمان بازغى، شهاب شادابى، دیبا زاهدى، على 

 ، هنگى مانى طرالن، امیــر هدایتى، بیتا فر
ایمانى بازیگــران این فیلم 

سینمایى هستند.
"توچــال" یــک ملودرام 
عاشقانه است و در خالصه 
داستانش آمده: نوید عضو 
قدیمى گروه امــداد و نجات 
پیست توچال به دعوت مهران 
دوستش که سرپرست تیم است 
بعد از سال ها به پیست بازمى 
گردد. با بازگشت نوید به پیست 
اتفاقاتى رخ مى دهد که خط 
اصلى داستان این فیلم را 

شکل مى دهد…
آهنگرانى پیش از این 
ساخت فیلم سینمایى 
"یکى براى همه" 
را در کارنامه خود 
داشته و "توچال" 
دومیــن فیلم 
بلنــد ایــن 
کارگــردان 

محسوب مى شود.

 کامبیز دیرباز بازیگر ســریال «زیر پاى مادر» که قرار 
است ماه مبارك رمضان از شبکه یک سیما پخش شود 
درباره حضورش در یک سریال مناسبتى گفت: تاکنون 
آثارم در باکس عادى ســیما پخش مى شد و این اولین 
بار اســت که کار مناســبتى از من در تلویزیون پخش 

مى شود.
وى ادامــه داد: حــدس مى زنــم چون همــه مردم 
در ســاعتى مشــخص در ماه مبــارك رمضــان در 
منازل خود هســتند ســریال مخاطب زیادى داشــته 
باشــد. اکنون هم چندین سال اســت که ماه رمضان 
به یک فســتیوال تبدیل شده و هر ســال سریال هاى 
خوبى را شــاهد هســتیم. ما هم هدفمان این اســت 
که ســریالمان دیده شــود و بــا پخش در ایــن زمان 
قاعدتا خوشــحال مى شــویم که مخاطبانمان بیشتر 

شوند.
دیرباز با اشــاره به باکس هاى عادى پخش سریال ها 
اظهار کرد: در حالــت عادى باید چند قســمت از یک 
سریال پخش شود تا مورد اســتقبال قرار بگیرد اما در 
پخش رمضانى مســلما از همــان ابتدا ســریال دیده 
مى شــود و این ویژگى پخش ســریال در ماه رمضان

 است.

بازیگر ســریال «در چشــم بــاد» درباره ســریال و 
ویژگى هاى آن توضیح داد: این ســومین همکارى من 
با سعید نعمت ا... اســت، حال و هواى این کار اتفاقاتى 
است که در خانواده هاى ایرانى رخ مى دهد و او همیشه 
متن هایش با زندگــى خود مردم تناســب دارد. توجه 
نعمت ا... در متن ها به خانواده اســت و عشقى که بین 
خانواده ها جریــان دارد در این ســریال ها حتى بدمن 
داستان هم عاشق خانواده اش است برخالف سریال هاى 

ضعیف ترکیه اى که عشقى میان خانواده وجود ندارد.
وى اضافه کرد: متأســفانه این ســریال هاى ضعیف 
ترکیه اى با اســتقبال هم مواجه مى شوند چون مردم 
چاره اى ندارند و کمتر ســریال خوب براى آنها پخش 

مى شود.
بازیگر سریال «تب سرد» درباره تم آثار نعمت ا... و تلخى 
آنها و اینکه در ماه رمضان با اســتقبال واقع مى شود یا 
خیر؟ عنوان کرد: «زیر پاى مادر» اثرى قصه گو است و از 
خانواده هایى حرف مى زند که همه ما آنها را مى شناسیم، 
اعیانى و عجیب نیســتند و عموم مردم خودشان را در 
داستان مى بینند سلیقه من به کارهاى نعمت ا... نزدیک 
اســت و فکر مى کنم اگرچه تلخ است اما به دالیلى که 
گفته شــد و وجه قصه بودن مردم آن را دوست دارند و 

دنبال مى کنند.
این بازیگر ســینما و تلویزیــون دربــاره اینکه چقدر 
ســریال هاى ایرانى را دنبال مى کند، توضیح داد: من 
برعکس یک ســرى از همکارانم که مــى گویند فقط 
سریال هاى خارجى مى بینند آثار همکارانم را هم دنبال 
مى کنم. من همه ســریال هاى تلویزیون را مى بینم و 
حتى اگر سر کارى باشم و یا فرصت نکنم بعدا سریال را 
از اینترنت مى بینم چون باید از کارهاى همکارانم اطالع 

داشته باشم.
بازیگر سریال «در چشم باد» در پایان درباره اینکه چه 
نظرى درباره این سریال ها دارد، یادآور شد: از آنجایى 
که من من مى دانم همکارانم با چه شرایط و خون دلى 
کار مى کنند نمى توانم نقدى به کارشــان وارد سازم. با 
این حال امیدوارم هر دولتى که بر ســر کار مى آید به 
صداوسیما بودجه الزم را تزریق کند تا سریال هاى خوب 
ساخته شده و شبکه ها رنگین باشد تا مردم سریال هاى 

ضعیف ترکیه اى را نبینند.
ســریال «زیر پاى مادر» به کارگردانى بهرنگ توفیقى 
پیش از این «لبخند رخســاره» نام داشــت و در ایام 

ماه مبارك رمضان هر شــب از شــبکه یک پخش 
مى شود.

اولین حضور کامبیز دیرباز 
در سریال مناسبتىدر سریال مناسبتى

 کامبیز دیرباز بازیگر ســریال «زیر
است ماه مبارك رمضان از شبکه یک
مناس درباره حضورشدر یک سریال
آثارم در باکس عادى ســیما پخشم
د بار اســت که کار مناســبتى از من

مى شود.
وى ادامــه داد: حــدس مى زنــم
در ســاعتى مشــخص در ماه مبــ
منازل خود هســتند ســریال مخاط
باشــد. اکنونهم چندین سال اســ
به یک فســتیوال تبدیل شده و هر س
خوبى را شــاهد هســتیم. ما هم هد
که ســریالمان دیده شــود و بــا پخ
م قاعدتا خوشــحال مى شــویم که

شوند.
دیرباز با اشــاره به باکس هاى عادى
اظهار کرد: در حالــت عادى باید چن
سریال پخش شود تا مورد اســتقبال
ا پخش رمضانى مســلما از همــان
مى شــود و این ویژگى پخش ســر

 است.

اولاولاولاول

حمیدرضا صالحمند، کارگردان، 
در خصوص علــت کم کارى 
خود در چند سال اخیر گفت: 
بخشــى از این کم کارى 
به نــوع کار من و عرضه 
و تقاضا بازار فیلم مربوط 

مى شود.
وى ادامــه داد: یعنى من 
براى ســاختن آثار، نیاز به 
تهیه کننــده دارم و در این 
مدت یــا تهیه کننــده اى که 
مایل به کار من باشد نبود، یا این که 
کار هایى به من پیشنهاد مى شد اما آن 
کار ها مورد پسند من نبودند و به همین علت در 

این مدت کم کار بودم.
گفتنى است؛ آخرین ساخته این کارگردان فیلم سه درجه تب محصول سال 

هشتاد و نه بوده است.

گردان فیلم «نیش زنبور» کم کام 

امیر تتلو که این روزها نام اش به خاطر 
حمایت از یکــى از کاندیداهاى 
انتخابات ریاســت جمهورى 
بر ســر زبان هاســت؛ در 
تازه ترین یادداشــت اش 

نوشته است:
«هى میخوام تواضع کنم 
اّما نمیذارن !! ولى من باز 
تواضع میکنم [شــکلک 
شــرم و خنده] مردم سى 
تا مــاه رمضون یــه ربناى 
تکرارى شــنیدن اونم با صد تا 
منت و استاد استاد ، یادشون رفت 
سال ها هفته اى یه کار از ما تو غم ها و 
شادى ها و مهمونیا و باشگاها و ماشیناشون 
گوش دادن اونم مجانى و با فحــش و زندان !!! یه ربنا 
انقدر فرق داره از فردا بزنم تو کار ربنا و هفته اى یه ربنا بدم !! هان ؟!؟ چقدر 

ما با معرفتیم و آگاه»

 تتلو: مى خوام بزنم توى کار « 
اممممام

به جز «شهرزاد»
 کار دیگرى ندارم!

گالره عباســى بازیگــرى کــه فیلمهــا و 
سریال هایى چون «کتابفروشى هدهد»، «در 
چشــم باد»، «مهرآباد»، «برادر»، «مدینه»، 
«نفس»، «شیار 143»، «مجنون لیلى» و… 
را در کارنامه کارى خود دارد، بعد از فصل اول 
سریال «شهرزاد»، این روزها مشغول دوربین 
فصل این سریال شده اســت. وى در گفت و 
گویى در خصوص آخرین فعالیت هایش در این 
حوزه بیان کرد: در سال جدید فعًال تنها مشغول 
مجموعه «شهرزاد2» هســتم و به جز آن وارد 

کار دیگرى نشدم.
عباسى ادامه داد: فیلمبردارى این کار همچنان 
ادامــه دارد و اینکــه تا کى ایــن برنامه طول 
مى کشــد و گروه تا چه زمانى مشــغول کار 
هستند، هنوز دقیق مشخص نیست، ولى فعًال 
ضبط ادامه دارد و از خرداد هم پخش و عرضه 

آن شروع مى شود.
وى پیرامــون رخدادهایى کــه در این فصل 
از «شــهرزاد» اتفاق مى افتد، ضمن تاکید بر 
سکوت خبرى که فعًال در این باره وجود دارد، 
گفت: واقعیت این است که متأسفانه من فعًال 
نمى توانم بگویــم که چه اتفاقى قرار اســت 
رخ دهد و نقش من چــه تغییراتى مى کند، اما 
امیدوارم در این فصل هم شاهد وقایعى باشیم 
که مردم باز هم آن را بپسندند و برایشان جذاب 
باشد. براى این کار با گروه حرفه اى که حضور 
دارند، تالش هاى زیادى شده است، به همین 
جهت ما امیدواریم که باز هم مردم از آن استقبال 

کنند و کار برایشان جذاب باشد.
بازیگر «بــرادر» در خصــوص حضورش در 
مجموعه هاى دیگر تصریح کرد: حقیقت این 
اســت که به دلیل حجم بــاالى کارى که در 
«شهرزاد» داریم، من ترجیح دادم تا همزمان 
با «شهرزاد» کارى نکنم، چرا که هماهنگى و 
برنامه ریزى براى حضور در کار دیگرى همگام 
با این مجموعه، دشوار است و موجب مى شود 
که نتوانم تا پایان «شــهرزاد» در فیلم یا پروژه 

دیگرى حاضر شوم.

پخش کننده، تاریخ دقیق نمایش این فیلم نیز مشــخص 
خواهد شد.

لیال زارع، پژمان بازغى، شهاب شادابى، دیبا زاهدى، على 
، هنگى امیــر هدایتى، بیتا فر مانى طرالن،

ایمانى بازیگــران این فیلم 
سینمایى هستند.

"توچــال" یــک ملودرام 
عاشقانه است و در خالصه 
داستانش آمده: نوید عضو 
قدیمىگروه امــداد و نجات 
پیست توچال به دعوت مهران

دوستش که سرپرست تیم است 
بعد از سال ها به پیست بازمى 
گردد. با بازگشت نوید به پیست 
اتفاقاتى رخ مى دهد که خط 
اصلى داستان این فیلم را 

شکل مى دهد…
آهنگرانى پیش از این 
ساخت فیلم سینمایى 
براى همه" "یکى
کارنامه خود را در
تت"توچال" "داشته و 

دومیــن فیلم 
بلنــد ایــن 
کارگــردان 

محسوب مى شود.

پیشواز 
رمضان 

با احسان 
علیخانى   در 
ماه عسل 

احسان علیخانى که نوروز 96 ویژه برنامه «سه ستاره» را به روى آنتن 
برد، طبق سال هاى گذشته قرار است در ماه رمضان امسال برنامه 
«ماه عسل» را براى پخش از شبکه سه ســیما آماده کند. امسال با 
توجه به برنامه ریزى هاى صورت گرفته، «ماه عسل» یک روز زودتر 

از آغاز ماه رمضان از شبکه سه پخش شود.
در سال هاى گذشته برنامه «ماه عسل» با اجراى احسان علیخانى، 
توانست به یکى از پر بیننده ترین ویژه برنامه هاى ماه رمضان تبدیل 
شود و شاید به همین دلیل است که این برنامه با گذشت 12 سال از 
آغاز پخش اش، همچنان به یکى از گزینه هاى اصلى مدیران سیما 

براى روزهاى ماه رمضان به حساب مى آید.
احسان علیخانى تهیه کننده و مجرى برنامه «ماه عسل» پیش 

از این اعالم کرده بود اتاق فکر این برنامه با برگزارى جلسات 
متعدد در زمینه هاى مختلف کار خودشان را تقریبا یکسال 

پیش از آغاز پخش «ماه عسل» شروع کرده اند.
یکى از تفاوت هاى پروسه پیش تولید این برنامه در سال 
96 با سال هاى گذشته اش ارتباط بیشتر با مراکز تحقیقاتى 
پژوهشى، آسیب شناســى هاى متعدد درباره موضوعات 

مختلف، برگزارى جلساتى با کارشناسان و صاحبنظران در 
زمینه هاى گوناگون است.

اما در ســال هــاى گذشــته برخــى از
 قســمت هاى این برنامه بــا انتقاداتى 
گســترده اى مواجه شــد و به همین 
دلیل گروه تولید و اتاق فکر این برنامه 
امسال در فضاى مجازى با راه اندازى 
روبات تلگرامى انتقادات و پیشنهادات 
مخاطبان خود را پیش از آغاز برنامه 
مورد ارزیابى و تامل روى آن را در 

دستور کار قرار داده است.
«ماه عسل» در شــرایطى وارد 
دوازدهمیــن ســال پخش خود 
مى شود که امسال با پخش یک 
روز قبل تر از آغاز ماه رمضان به 

پیشواز این ماه مبارك مى رود.

ر ى ی
ماه عسل 

رمضانضمضاضانن بهببهبههححساب مى آید. براى روزههاى ماىماه راه
احسان علیخانى تهیه کننده و مجرى برنامه «ماه عسل» پیش 

از این اعالم کرده بود اتاقفکر این برنامه با برگزارى جلسات 
متعدد در زمینه هاى مختلف کار خودشان را تقریبا یکسال 

پیش از آغاز پخش «ماه عسل» شروع کرده اند.
یکى از تفاوت هاى پروسه پیش تولید این برنامه در سال 
96 با سال هاى گذشته اش ارتباط بیشتر با مراکز تحقیقاتى 
پژوهشى، آسیب شناســى هاى متعدد درباره موضوعات 

مختلف، برگزارى جلساتى با کارشناسان و صاحبنظران در 
زمینه هاى گوناگون است.

اما در ســال هــاى گذشــته برخــى از
 قســمت هاى این برنامه بــا انتقاداتى
گســترده اى مواجه شــد و به همین 
دلیل گروه تولید و اتاق فکر این برنامه 
امسال در فضاى مجازى با راه اندازى 
روبات تلگرامى انتقادات و پیشنهادات 
مخاطبان خود را پیش از آغاز برنامه 
مورد ارزیابى و تامل روى آن را در 

دستور کار قرار داده است.
«ماه عسل» در شــرایطى وارد
دوازدهمیــن ســال پخش خود 
مى شود که امسال با پخش یک 
روز قبل تر از آغاز ماه رمضان به 

پیشواز این ماه مبارك مىرود.

موجب مىشود اینمجموعه، دشوار است و با
نتوانم تا پایان«شــهرزاد» در فیلم یا پروژه که

دیگرى حاضر شوم.
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          

برداشت انبه کال
  کشاورزان و باغداران ده ها هکتار از اراضى باغات میناب برداشت انبه کال و نارس خود را آغاز کردند. هرساله حدود 30 درصد از محصول انبه باغات میناب به صورت کال برداشت 

شده و بخش دیگر آن در نیمه خردادماه به صورت رسیده برداشت مى شود. عمده استفاده انبه سبز در کارخانه تولید ترشى انبه مى باشد. 

دریچـه
منبع: فارس

@nesfejahanclub


